
 

 

Перспективний план роботи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2013/2014 н.р. 

І. Організаційна робота. 

ІІ. Навчальна робота. 

ІІІ. Наукова робота. 

ІV. Виховна робота. 

V. Спортивно-масова робота. 

VІ. Матеріально технічна база. 

 

І. Організаційна робота. 

 

1) Проводити відповідно до плану роботи засідання виконавчої ради (щотижнево). 

2) Проводити відповідно до плану засідання вченої ради університету (1 раз на два місяці). 

3) Провести конференції трудового колективу з порядком денним: 

Підсумки роботи університету за 2013/2014 н.р. та завдання на  2014/2015 н.р. Звіт ректора(грудень 2013 р., серпень 
2014 р.). 

 



 

 

ІІ. Навчальна робота. 

1. Проводити інформаційну та профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл та іншими категоріями абітурієнтів 
(постійно протягом року).  

2. Забезпечити прийом студентів на І курс (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) у кількості не менше ніж 1400 
осіб. 

3. Забезпечити прийом студентів на освітньо-кваліфікаційні рівні  

спеціаліст 950 осіб 

магістр 450 осіб 

4. Проводити роботу з працевлаштування випускників. Забезпечити працевлаштування: 

а) осіб, що навчались за кошти державного бюджету – 100 %. 

б) осіб, що навчались за кошти фізичних або юридичних осіб – 50%. 

           (квітень 2014 р.). 

5. Організувати проведення практик згідно відповідного графіку навчального процесу. Переглянути та уточнити місця 
проведення практик. 

6. Проводити відповідно до графіку організації навчального процесу факультетів проміжний контроль та підсумкову 
атестацію. 

7. Відповідно  до планів роботи факультетів та кафедр  проводити методичні та теоретичні семінари. 
8. Активізувати роботу факультетів та кафедр з впровадження у навчальний процес дистанційної освіти. 
9. Відповідно до планів роботи факультетів та кафедр впроваджувати в навчальний процес нові інформаційні та 
педагогічні технології. 

10. Провести анкетування «Викладач очима студента» (лютий-березень 2014 р.). 



 

 

11. Провести моніторинг якості освітньої діяльності в університеті (жовтень 2013 р.). 

 
 
 

ІІІ. Наукова робота. 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Економічний факультет 

Кафедра економічної теорії 

1. «Соціально-економічні умови реалізації стратегії 
інноваційного розвитку економіки України». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002006 від 
16.01.2012 

 

акад. Прокопенко І.Ф. 

ХНПУ 
Навчальний посібник, 

статті, тези 
 

Кафедра фінансів та обліку 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

2. «Оптимізація фінансово-господарської діяльності 
підприємств» 

Державний реєстраційний номер: 0112U005992 від 
19.12.2012 

 

 

доц. Соляр В.В. 

ХНПУ 

Навчально-методичні  

комплекси, статті, 
курсові роботи, тези 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра англійської мови 
3. «Корпоративні, текстологічні та лінгвопоетичні 

дослідження з метою створення методологічного та 

методичного забезпечення викладання англійської 

мови в школі і вищих навчальних закладах». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006438 від 
26.05.2011 

 

 

 

доц. Леонтьєва О.Ю. 

ХНПУ 
Тексти лекцій, 
методичні 

рекомендації, статті 

 

Історичний факультет 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра правознавства 
4. «Правове виховання молоді в умовах формування 

громадянського суспільства». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008885 від 
26.10.2011 

 

проф. Губа А.В. 

ХНПУ 
Посібник, методичні 
рекомендації, тези, 
участь у конференціях 

 

Кафедра всесвітньої історії 

5. «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006440 від 
26.05.2011 

 

проф. Кучемко М.М. 

ХНПУ 
Монографії, статті, 

тези, захист 
докторської дисертації 

 

Кафедра історії України 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

6. «Історія України: проблеми суспільного, політичного, 
культурного, економічного розвитку». 
Державний реєстраційний номер: 0111U006444 від 
26.05.2011 

 

 

доц. Пікалова Т.І. 

ХНПУ 

Навчально-методичні 
посібники, фахові 
статі, тези, захисти 
кандидатських 
дисертацій 

 

 

Кафедра географії 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

7. «Комплексна система оцінки якості знань з 
урахуванням сучасних методів і технологій 
викладання». 

 

«Системно-методичне і інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу підготовки кадрів» 

 

 

 

 

доц. Некос С.В. 

 

ХНПУ 
Посібник, методичні 
рекомендації, статті, 

тези 

 

Кафедра філософії 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

8. «Філософія освіти і духовне оновлення українського 
суспільства». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006439 від 
26.05.2011 

 

проф. Култаєва М.Д. 

ХНПУ 

Посібник, методичні 
рекомендації, 

програми, збірник 
статей, 

 

Юридичний факультет 

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права 

9. «Проблеми Європейської інтеграції держави і права 
України». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002662 від 
27.03.2012 

 

 

Горбань В.І. 

ХНПУ 

Монографія, 
навчально-методичні 
посібники, наукові 

статті, тези 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 

10. «Гармонізація законодавства про працю за 

європейськими стандартами» 

Державний реєстраційний номер: 0111U006436 від 
26.05.2011 

 

 

проф. Процевський В.О. 

ХНПУ 
Монографія, науково-
методичний посібник, 

статті, тези 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 
11. «Шляхи протидії злочинності в Україні» 

Державний реєстраційний номер: 0111U006435 від 
26.05.2011 

 

 

доц. Шинкарьов Ю.В. 

ХНПУ 

Навчально-
методичний посібник, 
захист дисертацій, 

статті, тези 

 

Музично-педагогічний факультет  

Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

12. «Мистецька освіта: історія, теорія та методика» 

 

 

проф. Смирнова Т.А. 

ХНПУ 
Конспект лекцій, 
статті, тези, доповіді 

 

Кафедра музично-інструментальної підготовки 

13. «Музично-просвітницька підготовка майбутнього 

вчителя музичного мистецтва та світової художньої 

культури» 

 

проф. Кузнецова О.А. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 

Кафедра хореографії 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

14. «Актуальні проблеми хореографічного мистецтва: 

Історія. Теорія. Методика. Педагогіка. 

Мистецтвознавство». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002002 від 
16.01.2012 

 

проф. Бугаєць Н.А. 

ХНПУ 

Посібники, 
підручники, робочі 
зошити, статті у 
фахових виданнях, 
тези, методичні 

розробки, методичні 
рекомендації 

 

Кафедра музично-теоретичної та художньої підготовки 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

15. «Інноваційні технології музично-естетичної 
підготовки майбутніх педагогічних кадрів в контексті 
сучасної освіти» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002009 від 
16.01.2012 

 

 

проф. Танько Т.П. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 

Кафедра вокальної культури та сценічної майстерності вчителя 

16. «Музичне виховання засобами вокального та 
сценічного мистецтва» 

 

 

проф. Ткаченко Т.В. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Художньо-графічний факультет 

Кафедра УДПМ та графіки 

17. «Розвиток декоративно-прикладного мистецтва та 

графіки Слобожанщини». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002007 від 
16.01.2012 

 

 

доц. Тимошевський В.І. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 

Кафедра образотворчого мистецтва 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

18. «Місце і роль образотворчого мистецтва в сучасному 

розвитку художньої освіти» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002012 від 
16.01.2012 

 

 

 

доц. Паньок Т.В. 

ХНПУ 

Організація 
конференцій, круглих 
столів, написання 
статей, тез 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра дизайну 
19. «Тенденції сучасного образотворчого мистецтва та 

дизайну» 

Державний реєстраційний номер: 0112U005991 від 
19.12.2012 

 

 

 

доц. Мельникова У.П. 

ХНПУ 
Розробка лекційного 
матеріалу, публікація 
наукових статей 

 

Факультет психології та соціології 

Кафедра політології, соціології та культурології 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

20. «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних 
контекстах». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002003 від 
16.01.2012 

 

 

 

 

проф. Денисенко І.Д. 

ХНПУ 
Посібник, матеріали 
конференцій, вісники 

 

Кафедра практичної психології 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

21. «Психологія розвитку суб’єктів педагогічного 
процесу». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008875 від 
26.10.2011 

 

 

 

 

проф. Хомуленко Т.Б. 

ХНПУ 

Монографії, 
підручники, 

посібники, статті, 
виступи на 
конференціях 

 

Кафедра соціальної педагогіки 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

22. «Інновації в підготовці майбутнього фахівця до 
соціально-педагогічної діяльності». 
Державний реєстраційний номер: 0112U002000 від 
16.01.2012 

 

 

проф. Васильєва М.П. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 

Фізико-математичний факультет 

Кафедра математики 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

23. «Теорія і практика застосування інноваційних 
технологій при вивченні математики в школі і ВНЗ та 
професійній підготовці майбутнього вчителя 
математики». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006442 від 
26.05.2011 

 

 

проф. Моторіна В.Г. 

ХНПУ 
Посібники, методичні 
рекомендації, статті, 
тези, доповіді 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра інформаційних технологій 
24. «Методологічні та методичні питання використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та 

науці» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002010 від 
16.01.2012 

 

 

 

проф. Прокопенко А.І. 

ХНПУ 

Навчальні посібники, 
методичні 

рекомендації. статті, 
доповіді 

 

Кафедра фізики 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

25. «Моделювання складних гомеостатичних систем на 
прикладі системи регуляції вуглеводного обміну в 
організмі людини» 

Державний реєстраційний номер: 0111U008877 від 
26.10.2011 

 

 

доц. Лапта С.І. 

ХНПУ 

Статті, доповіді, 
лабораторний 
комплекс 

 

Кафедра інформатики 

26. «Реалізації інновацій в освіті в умовах відкритого 
інформаційно-комунікаційного простору». 
Державний реєстраційний номер: 0111U006443 від 
26.05.2011 

 

проф. Білоусова Л.І. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді. 

 

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

27. «Підвищення ефективності педагогічного процесу в 
середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 
закладах». 
Державний реєстраційний номер: 0111U008880 від 
26.10.2011 

 

проф. Золотухіна С.Т. 

ХНПУ 
Монографія, посібник, 
наукові статті, тези, 
захист дисертацій 

 

Природничий факультет 

Кафедра анатомії та фізіології людини 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

28. «Вивчення впливу антропогенних факторів 
навколишнього середовища на морфофункціональний 
стан організму». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002665 від 
27.03.2012 

 

 

проф. Микитюк О.М. 

ХНПУ Статті, тези, доповіді.  

Кафедра зоології 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

29. «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 

різних рівнях організації біологічних систем». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008883 від 
26.10.2011 

 

проф. Харченко Л.П. 

ХНПУ 

 

Статті, тези, проекти 
створення природно-
заповідних об’єктів. 

 

 

 

Кафедра хімії 

30. «Дослідження міжфазних та гомогенних хімічних 
електролітичних систем». 
Державний реєстраційний номер: 0111U008881 від 
26.10.2011 

 

доц. Свєчнікова О.М. 

ХНПУ Статті, доповіді, тези. 

 

Кафедра ботаніки 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

31. «Комплексна оцінка якості багатокомпонентних 
екосистем Землі з екологічних позицій». 

Державний реєстраційний номер: 0112U005988 від 
19.12.2012 

 

 

проф. Гринченко Т.О. 

ХНПУ 
Підручник, статті, 
тези, доповіді 

 

Кафедра здоров’я людини та корекційної освіти 

32. «Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього 
педагога до здоров’язбережувальної освітньої 
діяльності». 
Державний реєстраційний номер: 0111U006437 від 
26.05.2011 

 

проф. Бойчук Ю.Д. 

ХНПУ 
Статті, тези, доповіді, 
методичні розробки 

 

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Основ'яненка 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки 

33. «Підготовка викладацьких кадрів середньої та вищої 

школи у науково-педагогічній спадщині вітчизняних 

та зарубіжних педагогів, діячів освіти і культури 

України ХІХ-ХХ ст.». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006445 від 
26.05.2011 

 

проф. Троцко А.В. 

ХНПУ 
Статті, тези, доповіді, 

посібники. 

 

Кафедра української мови 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

34. «Сучасна українська мова: когнітивний і 
прагматичний аспекти дослідження». 

Державний реєстраційний номер: 0111U006434 від 
26.05.2011 

 

проф. Олексенко О.А. 

ХНПУ 

Монографія, 
навчальний посібник, 
статті, тези, доповіді, 
захист кандидатських 

дисертацій 

 

Кафедра української та світової літератури 

35. «Концепція людини в українській літературі». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002664 від 
27.03.2012 

 

проф. Маслов І.С. 

ХНПУ 

Монографія, статті у 
наукових збірниках, 
захист кандидатських 

дисертацій 

 

Кафедра українознавства і лінгводидактики 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

36. «Лінгводидактичні аспекти викладання мовознавчих й 
українознавчих дисциплін у системі філологічної 
освіти» 

Державний реєстраційний номер: 0112U005989 від 
19.12.2012 

 

 

проф. Маленко О.О. 

ХНПУ 
Посібники, методичні 
рекомендації, статті 

 

Факультет початкового навчання 

Кафедра теорії і методики професійної освіти 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

37. «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці 
вчителів». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008876 від 
26.10.2011 

 

 

проф. Євдокимов В.І. 

ХНПУ 

Навчальні посібники, 
методичні 

рекомендації, статті, 
захист докторської та 

кандидатської 
дисертацій 

 

Кафедра психології 

38. «Психологічні основи формування особистості в 
навчально-виховному процесі у школі та 
педагогічному вузі». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008879 від 
26.10.2011 

 

доц. Дорожко І.І. 

ХНПУ 

Навчально-методичні 
посібники, статті, 

тези, доповіді, захист 
кандидатської 
дисертації 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі 

39. «Формування риторичних умінь і навичок учнів 
початкової школи». 

 

доц. Ткаченко Л.П. 

ХНПУ 
Комплект зошитів з 

риторики 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра природничо-математичних дисциплін 
40. «Науково-методичне забезпечення педагогічного 

процесу середніх загальноосвітніх та вищих 

педагогічних навчальних закладів» 

Державний реєстраційний номер: 0111U008882 від 
26.10.2011 

 

 

проф. Іонова О.М. 

ХНПУ 

Навчальний посібник, 
методичні 

рекомендації, статті, 
тези, доповіді 

 

Факультет російської мови та світової літератури 

Кафедра російської мови 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

41. «Закономірності функціонування російської мови: 
динамічний, прагматичний та методичний аспекти». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002005 від 
16.01.2012 

 

проф. Степанченко І.І. 

ХНПУ 
Монографії, навчальні 
посібники, статті 

 

Кафедра теорії та практики англійської мови 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

42. «Актуальні проблеми лінгвістики та викладання 

англійської мови у навчальних закладах І-ІV рівня 

акредитації» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002004 від 
16.01.2012 

 

проф. Костікова І.І. 

ХНПУ 

Тексти лекцій, 
методичні 

рекомендації, статті, 
тези, доповіді 

 

Кафедра російської та світової літератури 

43. «Закономірності розвитку та взаємодії європейських 
літератур у XIX-XXI ст.» 

Державний реєстраційний номер: 0111U006441 від 
26.05.2011 

 

ХНПУ 
Монографії, статті, 

тези, захист 
дисертацій 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

проф. Андрущенко О.А. 

Факультет іноземної філології 

Кафедра англійської філології 

44. «Структурно-семантичні та когнітивні аспекти 
дослідження англійської мови в дидактичних цілях». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002663 від 
27.03.2012 

 

проф. Тучина Н.В. 

ХНПУ 

Посібник, методичні 
рекомендації, статті, 

доповіді на 
конференціях 

 

Кафедра практики англійського усного та писемного мовлення 
45. «Проблеми функціонування, розвитку й взаємодії 

англійської та слов’янських мов у компаративному, 
когнітивному та методичному аспектах». 
Державний реєстраційний номер: 0112U002660 від 
27.03.2012 

проф. Коваленко О.А. 

ХНПУ 
Методичні 

рекомендації, статті. 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра англійської фонетики і граматики 
46. «Мови світу. Порівняльний аналіз англійської та 

східнослов’янських мов у мовознавчих і методичних 
цілях» 
Державний реєстраційний номер: 0112U005993 від 
19.12.2012 
 

доц. Сазонова Я.Ю. 

ХНПУ 
Методичні 

рекомендації. статті, 
доповіді 

 

Кафедра східних мов 

47. «Дослідження проблеми філології східних мов та 
методики викладання східних мов» 

Державний реєстраційний номер: 0112U005990 від 
19.12.2012 

 

доц. Бикова І.А. 

ХНПУ 
Навчальні посібники, 

підручник, 
словники,статті 

 

Кафедра німецької філології 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

48. «Мови світу: типологічна лінгвістика». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008878 від 
26.10.2011 

 

доц. Скачкова В.В. 

ХНПУ 
Посібник, підручники, 

статті 

 

Кафедра романської філології 

49. «Єдність системного та функціонального вивчення 
романських мов в аспекті інтегративної прагматики, 
синтаксису, семантики». 

 

 

проф. Мінкін Л.М. 

ХНПУ Статті 

 

Факультет фізичного виховання 

Кафедра циклічних видів спорту 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

50.  

 

 

 

 

доц. Коробейнік В.А.  

ХНПУ Статті 

 

Кафедра спортивних ігор 

51 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації у 
фізичному вихованні і спорті». 

Державний реєстраційний номер: 0112U002001 від 
16.01.2012 

 

 

                                          проф. Козіна Ж.Л. 

ХНПУ 
Дисертації, публікації 
результатів, участь у 
конференціях 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра ТМФВ, О і ЛФК 

52. «Теоретико-методичні основи моделювання процесу 

підготовки вчителя фізичної культури» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002011 від 
16.01.2012 

 

«Теоретико-методичні основи моделювання процесу 
навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і 
підлітків» 

Державний реєстраційний номер: 0112U002008 від 
16.01.2012 

 

проф. Худолій О.М. 

ХНПУ 

Навчальні посібники, 
методичні 

рекомендації, статті, 
тези, доповіді, 
дисертація 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра фізичного виховання 
53. «Удосконалення форм і засобів роботи по фізичному 

вихованню студентів» 

 

доц. Гогіна Т.І. 

ХНПУ Статті, тези 

 

Кафедра музично-ритмічного виховання та єдиноборств 
54. «Методологія і методика викладання спеціальних 

дисциплін у вищому педагогічному навчальному 

закладі» 

 

доц. Санжарова Н.М. 

ХНПУ 
Статті, доповіді, 
методичні 
рекомендації 

 



 

 

№ 

п/п 

Назва основного напрямку наукової діяльності, назва 
тем, робіт, прізвище керівника 

Джерела 
фінансування, 
організація, 
замовник 

Кінцевий результат 
Обсяг 

фінансування 
(тис. гривень) 

Кафедра наукових основ управління та психології 
55. «Наукові основи управління в освіті та його 

психологічне забезпечення». 

Державний реєстраційний номер: 0111U008884 від 
26.10.2011 

 

доц. Черновол-Ткаченко Р.І. 

ХНПУ 

Посібник, методичні 
рекомендації, статті, 
тези, доповіді, захист 

дисертації 

 

 
ІV. Виховна робота. 

І. Заходи до 210-річчя заснування ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

1.Міжнародні науково-практичні конференції 

- ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації» «Освіта, світоглядна культура, життєтворчість» 

- Науково-практичний семінар «Григорій Сковорода сучасній молоді» 

- Студентська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський. Ідеї оптимізму і гуманізму в освіті» 



 

 

- Міжнародна науково-практична краєзнавча конференція «Краєзнавство і учитель-2014» 

- Ювілейна науково-практична конференція «Каразінські читання», присвячена 290-річчя з дня народження В.Н. Каразіна 

         Протягом року 

Відп.: проректори Євдокимов В.І., Андрющенко О.А., Губа А.В.,         Троцко А.В., 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна  

2. Виставки, презентації, диспути 

- Оформлення в музеї історії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди експозиції, присвяченої 210-й річниці заснування університету 

- Відкриття галереї кращих науковців, спортсменів, студентів університету 

- Організація виставки творчих робіт викладачів та студентів 

- Проведення відкритих лекцій, семінарів, кураторських годин, засідань дискусійних та дебатних клубів, присвячених 210-

річчю університету 

- Організація екскурсій для викладачів і студентів університету по сковородинівським місцям 

Протягом року 

Відп.: Мосцева А.П., декани факультетів, куратори, керівники дискусійних клубів 

 



 

 

3.Видання 

- ювілейні фахові збірники наукових праць 

- колективна монографія «Наукові школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

- медаль ім. Г.С. Сковороди університету 

Протягом року 

Відп.: Андрющенко О.А., науково-видавничий відділ – Шаповалова О.В. 

 

4. Звіти факультетів університету про досягнення перед колективом і громадськістю регіону. 

 

5. Заохочення 

- Клопотати перед Харківською міською та обласною радами, Харківською міською та обласною державними 

адміністраціями, Міністром освіти і науки України, Президентом України нагородити почесними відзнаками науковців, 

викладачів та співробітників університету 

 

 



 

 

ІІ. Організаційні заходи 

1. Планування виховної роботи 

− на факультетах 

до 01.07.2013 

Відп.: заступники деканів з вих. роботи 

− у академічних групах 

до 01.09.2013 

Відп.: куратори академічних груп 

− Спілки студентів та молоді 

до 01.09.2013 

Відп.: Савинська Н. 

− Первинної профспілкової організації студентів 

до 01.09.2013 

Відп.: Білецька С. 

− спілки студентів-правників 

до 01.09.2013 

Відп.: Максимчук І. 



 

 

− спілки студентів-чорнобильців 

до 10.09.2013 

Відп.: Ласко С. 

− спілки студентів-сиріт „ Єдина сім’я...” 

до 09.09.2013 

Відп.: Дразман І.. 

− клубу „ Толерант”, “ Інь-Ян”, “Кредо”, “Харизма”, “Правознавець”, “АІС”, “Громадянин”, «Ритор», «Педагогічне 

коріння»  

до 01.09.2013 

Відп.: доц. Овчаренко В.П., 

доц. Сошніков А.О., доц. Денисенко І.Д. 

доц. Жуган М.Г., Хоменко Г.І., 

проф. Кучемко М.М., доц. Борисенко Н.О. 

доц. Ворожбіт В.В. 

− студентських рад у гуртожитках № 3,4,5 

до 09.09.2013 

Відп.: заступники деканів з вих. роботи 

Голови студентських рад гуртожитків 



 

 

№ 3 – Займидорога О. (V к., фак-т психолог. та соціолог.) 

№ 4 – Колісник Л. (V к., фак-т початков. навч.) 

№ 5 – Тамаза А. (V к., історичн. фак-т) 

− Молодіжного центру 

до 09.09.2013 

Відп.: Грицаненко Н.П. 

− Музею історії університету 

Відп.: Мосцева А.П. 

1. Провести настановчі збори з першокурсниками на факультетах, у академічних групах, у гуртожитках: 

− охорона праці та безпека життєдіяльності студентів у навчальних корпусах, гуртожитках, на вулицях та 

транспорті 

− залучення першокурсників до участі у творчих колективах, гуртках, клубах, спортивних секціях 

до 09.09.2013 

Відп.: декани, заступники деканів, куратори 

 

2. Провести традиційні зустрічі студентів-сиріт І курсу з ректором університету та губернатором Харківської 

області 



 

 

до 14.09.2013  

Відп.: Профспілка студентів – Білецька С., 

Спілка молоді – Савинська Н., 

Спілка студентів сиріт – Дразман І.. 

заступники деканів з виховної роботи 

 

3. Провести екскурсії першокурсників до музею, до вітражів і розписів університету та по пам’ятних місцях м. 

Харкова, до музею Г.С. Сковороди в с. Сковородинівці, до музею А.С. Макаренка при Куряжській виправній колонії. 

до 16.09.2013 

Відп.: художньо-графічний фак-т –  

декан – Шиловцева Н.В., Чен Н.В. 

заступники деканів з вих. роботи, 

Мосцева А.П. – директор музею 

 

4. Скласти графік чергування студентів у навчальних корпусах, аудиторіях, гуртожитках, їдальнях, гардеробах 

до 09.09.2013 



 

 

Відп.: заступники деканів з вих. роботи, 

Органи самоврядування на факультетах, 

Голови студентських рад гуртожитків, 

Студентська профспілка – Білецька С. 

 

5. Поповнити наочність на факультетах та в університеті: „ Виховні заходи університету ”. 

Оформити стенди: «95-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського», «70-річчя визволення Харкова та 

Харківської області від німецько-фашистських загарбників», «200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченко», «210-

річчя заснування ХНПУ імені Г.С. Сковороди»,  «Шефська робота»,  «Школа лідера: напрями та перспективи 

розвитку». 

до 09.09.2013 

Відп.: заступники деканів з виховної 

роботи, Місостов Т.Ю., 

Спілка молоді – Савинська Н. 

 

6. Провести анкетування серед студентів І курсу з метою вивчення загальної ерудиції, інтелектуального 

потенціалу, соціальної спрямованості, адаптації в умовах навчання в університеті; 



 

 

до 07.10.2013 

Відп.: декани факультетів університету, 

Лабораторія соц. досліджень – 

проф. Власенко Т.Т. 

 

7. Провести анкетування серед студентів І курсу з метою виявлення активістів для роботи у студентському 

самоврядуванні 

до 07.10.2013 

Відп.: Спілка молоді університету – 

Савинська Н., студдекани факультетів 

Лабораторія соц. досліджень –  

проф. Власенко Т.Т. 

 

8. Провести роботу по виявленню обдарованих студентів – першокурсників, з метою залучення їх до участі у  

загальноуніверситетських виховних заходах, у роботі професійних клубів та гуртків. 

до 09.09.2013 



 

 

Відп.: Місостов Т.Ю., 

заступники деканів з виховної роботи 



 

 

ІІІ. Студентське самоврядування 

 

1. Провести засідання Школи лідера за участю провідних фахівців міських та обласних молодіжних організацій, з 

метою виховання у студентської молоді лідерських якостей, необхідних для майбутньої повноцінної роботи вчителя. При 

школі організувати і проводити курси навчання соціальних тренерів. 

2 рази на місяць, протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді, Савинська Н. 

 

2. Провести Табірний збір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів» на спортивно-оздоровчий 

базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди в с. Гайдарах 

11-15.09 2013 р. 

Відп.: Спілка молоді – Савинська Н., 

Місостов Т.Ю. 

 



 

 

3. Розширити актив зі студентів-старшокурсників, які виконуватимуть роль наставників для першокурсників, з 

метою ознайомлення з правилами поведінки студента - сковородинівця, підвищення рівню морально-етичного виховання 

студентів І курсу 

вересень 2013 р. 

Відп.: Спілка молоді – Савинська Н. 

 

4. Організувати та провести конкурсу «Відвідування занять – запорука знань та успішності»  

Жовтень 2013 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

 

5. Активізувати діяльність дебатних та дискусійних клубів на факультетах, з метою підвищення рівня політичної 

свідомості та толерантності студентів ( «Молоді регіони України», молодіжна філія БЮТ «Україна Молода», «Спілка 

молодих соціалістів», «Народно-демократична ліга молоді», «Молодий Рух», «Соціалістичний конгрес молоді», молодіжна 

організація блоку А. Яценюка «Фронт змін») 

протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 



 

 

 

6. Організувати загальноуніверситетський Тиждень студентського самоврядування з обов’язковим проведенням 

студентського виконкому університету та Дня самоврядування на факультетах .  

11-16.11.2013 р. 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

Голови спілок молоді на факультетах 

 

7. Активізувати роботу Ради першокурсників університету та створити осередки на факультетах з метою 

підвищення адаптації студентів першого курсу до студентського життя та більш широкого залучення до роботи в ОСС. 

Протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

Голови спілок молоді на факультетах 

 



 

 

8. Провести зустріч студентського активу з ректором                     І.Ф. Прокопенко, на якій обговорити актуальні 

питання якості навчання, участі студентів у науково-дослідній роботі, участі студентської молоді в громадському та 

політичному житті країни. 

Протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

9. Проведення загальних зборів активу та круглих столів з питань підвищення якості навчальної та науково-

дослідної роботи студентів університету. 

Протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді –  

Савинська Н. 

 

10. Активізувати благодійницьку діяльність загально університетського волонтерського загону «Злагода» з 

метою допомоги пенсіонерам – колишнім співробітникам університету. 

Протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді –  

Савинська Н., Профспілка – Білецька С. 



 

 

 

11. Провести акцію «Допоможемо дітям». Збір коштів на благо чинність. 

Жовтень – листопад 2013 р. 

Відп.: Спілка студентів та молоді –  

Савинська Н. 

 

12. Організувати та провести  благодійну акцію  «Миколай збирає подарунки» 

Грудень 2013 р. 

Відп.: Спілка студентів та молоді –  

Савинська Н. 

13 Організувати роботу «Клубу відмінників» 

 

Протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н., заступники деканів 

14. Провести акцію до дня здоров’я« Зміни цигарку на цукерку» 



 

 

 

Квітень 2014 р. 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

 

15. Провести акцію «Подаруй посмішку дітям». Збір коштів, речей, подарунків для дітей-сиріт 

Травень 2014 р. 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

 

16. Разом з профспілковим комітетом проводити рейди огляду студентських гуртожитків 

Кожні 3 місяці протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н., профком студентів – Білецька С. 

 

17. Проводити роботу з моніторингу якості освіти: 



 

 

- Проведення круглих столів та загальних зборів з питань поліпшення навчальної та науково-дослідної роботи 

студентів університету; 

- Контроль за роботою навчальних комітетів факультетських Спілок студентів; 

- Проведення тренінгів «Освіта в нашому житті» 

 протягом року 

Відп.: Спілка студентів та молоді – Савинська Н. 

 

18. Активізувати роботу Спілки правників: 

- Надання правової допомоги населенню м. Харкова та Харківської області, а саме підготовка процесуальних 

документів, роз’яснення законодавства; 

- Підготовка інформаційних буклетів з актуальних правових питань; 

- Налагодження співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями Харківського регіону для проведення спільних правоосвітніх заходів 

- Проведення лекцій та зустрічей з юристами – практиками для студентів юридичного факультету 

- Проведення консультацій з питань роз’яснення прав споживачів та засобів захисту прав споживачів 



 

 

 протягом року 

Відп.: Спілка студентів-правників –  Максимчук І. 

ІV. Загальноуніверситетські виховні заходи 

1. Урочистості з нагоди традиційного заходу „ Посвята у студенти ” 

− покладання квітів до пам’ятників Першій вчительці та Г.С. Сковороди 

− виступи творчих колективів університету, команд клубу КВК «Перша столиця» 

− виступ від Спілки молоді, випускників 2014 року 

− вручення першокурсникам символічних студентського квитка та Ключа від знань 

− виступ ректора, гостей 

31.08.2013 Субота 

Відп.: Троцко А.В., Місостов Т.Ю., Бикова І.А., 

Молодіжний центр – Грицаненко Н.П., 

Спілка молоді і студентів університету – Савинська Н., 

профспілка студентів – Білецька С., 

заступники деканів з виховної роботи 

2. Участь першокурсників, творчих колективів та викладачів університету в урочистому міському заході «Посвята у 

першокурсники - 2013» 

- флешмоб, 



 

 

-  формування колони з кращих представників університету, 

-  парад першокурсників 

01.09.2013 Неділя 

•  Відп.: Троцко А.В., Місостов Т.Ю., 

Молодіжний центр – Грицаненко Н.П., 

Спілка молоді і студентів університету – Савинська Н., 

профспілка студентів – Білецька С., 

заступники деканів з виховної роботи 

Провести першу лекцію «……………..» на факультетах 

з 02.09.2013 до 30.09.2013 

Відп.: ректорат, деканати, кафедри 

викладачі, куратори 

 

3. Міжнародний день грамотності „Учитель – основа стабільності суспільства” .  

Провести бесіди, диспути, зустрічі з професорсько-викладацьким складом 

06.09.2013 П’ятниця  



 

 

Відп.: Інститут мов світу 

 Тучина Н.В., 

Якушко Н.М., Танько Т.П. 

4. Участь творчих колективів університету у обласному етнофестивалі «Печенізьке поле» 

Вересень 2013 

Відп.: Молодіжний центр, 

керівники творчих колективів 

 

5. Екологічна акція: «Земле моя - мій рідний край, роди та процвітай. 

10.09.2013 Вівторок 

Відп.: природничий факультет, декан –  

проф. Рибалко Л.С., заступник декана –  

Чаплигіна А.Б., Молодіжний центр –  

Грицаненко Н.П. 

6. Відкриття Спартакіади ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Вшанування учасників Універсіади – студентів Азізова 

Арсенія (історичний факультет) та Миргородського Євгена (факультет фізичного виховання) 



 

 

14.09.2013 Субота 

Відп.: Спортклуб, 

декани факультетів 

 

7. Козацький фестиваль «Україна – земля героїчного народу» 

20.09 2013 р. Пятниця 

Відп.: Інститут українського козацтва 

Декан історичного факультету –  

Бережна С.В. 

Декан факультету фізичного виховання –  

Худолій О.М. 

Науково-освітній центр українського 

козацтва 

Губа А.В., Разуменко І.В. 

 



 

 

8. «Серце віддаю дітям». До 95-річчя від дня народження В. Сухомлинського. 

−−−− тематичні лекції 

−−−− засідання дискусійних клубів 

−−−− круглі столи 

−−−− науково-практична конференція для студентів і аспірантів 

−−−− участь Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої 

особистості» 27-28 вересня, м. Кіровоград, с. Павлиш 

27.09.2013 Пятниця 

Відп.: Відченко А.Г., Юрьєва К.А., 

Якушко Н.М. 

9. ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації» разом з Інститутом вищої освіти 

НАПН України та Харківською єпархією на тему «Стратегія життєтворчості у сучасних соціокультурних 

контекстах». 

 вересень 2013 р.  

Відп.: проректори Євдокимов В.І., Андрющенко О.А., Губа А.В., Троцко А.В., кафедра 

загальної педагогіки – Золотухіна С.Т., кафедра української та світової літератури – 

проф. Маслов І.С., кафедра філософії – проф. Култаєва М.Д., Сковородинівська 

лабораторія – проф. Ушкалов Л.В., декани факультетів 



 

 

 

10. Свято «Моя професія - учитель» 

- випуск стіннівок до Дня учителя; 

- "Учитель, перед іменем твоїм..." - урочисте привітання викладачів на факультетах  

01.10.2013 Вівторок 

Відп.: Спілка молоді і студентів,заступники деканів з вих. роб. 

 

11. Науково-практична конференція «Козацькі читання» для викладачів, студентів і учнів, які входять до 

Окремого науково-освітнього центру українського козацтва 

14.10.2013 Понеділок 

Відп.: Інститут українського козацтва 

Декан історичного факультету –  

Бережна С.В. 

Декан факультету фізичного виховання –  

Худолій О.М. 

Науково-освітній центр українського 



 

 

козацтва 

Губа А.В., Євдокимов В.І., Андрющенко О.А., 

Разуменко І.В. 

 

12. Проведення свята до Дня Юриста «Будуємо правову державу» 

− вітання викладачів і студентів 

− випуск стіннівок 

− святковий концерт “Юридичний відкритий для друзів” 

Жовтень 2013 

Відп.: Декан юридичного факультету –  

Процевський В.О., 

декан економічного факультету –  

Гузенко А.М. 

декан історичного факультету –  

Бережна С.В. 

 

13. Огляд художньої самодіяльності першокурсників „Дебют – 2013” 

21.10.-25.10.2013 Понеділок – П’ятниця 



 

 

Відп.: Молодіжний центр, деканати факультетів 

 

14. Традиційна зустріч ректора зі студентським активом 

Листопад 2013 

Відп.: Спілка молоді, Савинська Н., 

Студентська профспілка, Білецька С. 

 

15. День української писемності та мови 

08.11.2013 П’ятниця 

Відп.: Голобородько К.Ю., український мовно- 

літературний факультет, 

Якушко Н.М., факультет початкового 

навчання 

 

16. Міжнародний день студентів „Vivat, студент!” 

Проведення Тижня самоврядування.  



 

 

                                                    11-15.11.2013 Понеділок- П’ятниця 

Відп.: 

Спілка молоді університету – Савинська Н., 

Профспілка студентів – Білецька С. 

 

17  Проведення VI І фольклорного фестивалю «Чарівне намисто» з номінацією «Шануймо пісні рідного краю» з 

метою створення вокальних та хорових гуртів на всіх факультетах університету 

листопад 2013 

Відп.: кер. козацького хору – 

Мартиненко І.І., Грицаненко Н.П. 

 

18  «Мелодии русской души». Концерт за участю Народного оркестру народних інструментів, ансамблю російської 

пісні «Говорушечки» та викладачів факультету мистецтв та дошкільної освіти 

листопад 2013 

Відп.: Олєйнік Н.І., Кузнецова О.О., Жуков В.П. 

 



 

 

 

19. Фінал конкурсу педагогічної майстерності 

20.11.-27.11.2013 Середа 

Відп.: кафедра загальної педагогіки, проф. Золотухіна С.Т. 

 

20. Валеологічна акція «Здоров’я нації – здоров’я молоді!», присвячена Міжнародному дню боротьби зі СНІДом 

29.11.2013 П’ятниця  

Відп.: Рибалко Л.С. – декан природничого факультету, кафедра валеології 

 

21. Сковородинівські читання . 

03.- 04.12.2013 Вівторок – середа 

Відп.: кафедра історії педагогіки та 

порівняльної педагогіки, Троцко А.В., кафедра української та світової літератури, 

Маслов І.С. 

Сковородинівська лабораторія, 



 

 

Ушкалов Л.В. 

кафедра філософії, Култаєва М.А. 

всі факультети 

 

22. Екологічна акція «Замість дерева - гілка» 

Грудень 2013 р. 

Відп.: Рибалко Л.С., Чаплигіна А.Б. 

Всі факультети 

 

 

23. “Університет – моя родина”  ( Зустріч ректора зі студентами-сиротами до Дня святого Миколая) 

19.12.2013 Четвер 

Відп.: Профспілка студентів – Білецька С. 

Спілка студентів університету – Савинська Н., 

Спілка студентів сиріт – Дразман І. 



 

 

Молодіжний центр 

 

24. Різдвяні вечорниці 

− Людина року – 2013 

− Кращі викладачі та співробітники у номінаціях університету 

− Нагородження медалями викладачів та співробітників університету, стаж роботи яких 30, 40, 50 років 

24.12. 2013 Вівторок 

Відп.: Троцко А.В. 

деканати факультетів, 

Профспілка університету 

 

25. Фінал конкурсу «Студент року – 2013» 

− нагородження кращих студентів у номінаціях: «Відмінник навчання», «Кращий науковець», «Художня творчість 

та виконавська майстерність», «Лідер студентського самоврядування», «Олімпійські надії», «Кращий волонтер» 

24.01.2014 П’ятниця 

Відп.: Місостов Т.Ю., Спілка молоді, 



 

 

заступники дек. з вих. роб., 

Молодіжний центр 

26. Свято преси. Круглий стіл «Роль студентських стіннівок у розвитку студентського самоврядування» 

31.01.2014 П’ятниця 

Відп.: редакція газети «Учитель» – 

Бикова І.А., 

Спілка молоді – Савинська Н. 

 

27. Тиждень закоханих. Заходи до Дня святого Валентина 

10.02— 14.02.2014 Понеділок-П’ятниця 

Відп.: Місостов Т.Ю., 

Спілка молоді університету - 

Савинська Н. 

 

28. День Захисника Вітчизни 

- Фестиваль військово-патриотичної пісні 



 

 

Лютий 2014 

Відп: Грицаненко Н.П., Бабіч Д.А., Шуть Т.О., Данилюк М.М., Мартиненко І.І. 

Козацькі змагання на Кубок Отамана 

21.02.2014 П’ятниця 

Відп.: Інститут українського козацтва, декан історичного факультету – Бережна С.В., 

декан факультету фізичного виховання – Худолій О.М., науково-освітній центр 

українського козацтва 

 

 

29. Загальноуніверситетський професійний конкурс «Майбутній соціальний педагог» 

25.02.2014 Вівторок 

Відп.: Кафедра соціальної педагогіки, Васильєва М.П. 

 

30. Конкурс виконавців сучасної естрадної пісні «Зірковий небосхил» 

Лютий 2014 



 

 

Відп.: Доро Ю.М. 

 

31. Тиждень вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка до 200-річчя від дня народження  

28.02 – 07.03.2014 П’ятниця - П’ятниця 

Відп.: всі факультети 

 

32. Свято жінок: «Жінка – Мати, дружина, подруга, берегиня – єдина, вічна, кохана». Фінал 

загальноуніверситетського конкурсу «Міс і Містер університет» 

07.03.2014 Пятниця  

Відп.: Профспілка університету – Маслов М.П., Студентська профспілка – Шпак І. 

 

33. Тиждень А.С. Макаренка 

03 – 0703.2014 Понеділок-Пятниця 

Відп.: кафедра загальної педагогіки, 

Золотухіна С.Т., кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки – Троцко А.В., 

кафедра професійної освіти – Євдокимов В.І. 



 

 

 

34. Студентська весна – 2014. Звіт творчих колективів університету 

17.03.- 21.03.2014 Понеділок – П’ятниця 

Відп.: Художня рада, 

Молодіжний центр, деканати 

факультетів. 

 

35. Фестиваль команд КВК на «Кубок університету» 

31.03.2014 Понеділок 

Відп.: Клуб КВК «Перша столиця», 

Денисенко А.О., Жерьобкін С. 

 

36.  Підтвердження звання «Народний» народних колективів : ансамблю бального танцю, ансамблю народного 

танцю «Зорицвіт», ансамблю естрадно-спортивного танцю «Бумеранг», оркестру народних інструментів та 

естрадного ансамблю «Дебют», камерного хору «Ювента» 

Квітень 2014 р. 



 

 

Відп.: молодіжний центр, керівники колективів 

 

37. «Дзвонять дзвони величаво». Заходи до Великодніх свят. 

Квітень 2014 р. 

Відп.: молодіжний центр, Шуть М.М. 

 

38.  Підсумки загальноуніверситетського конкурсу «Лист Мамі» 

05.05.2014 Понеділок 

Відп.: завідувач кафедри української мови – Олексенко О.А., декани факультетів, 

Спілка молоді – Савинська Н. 

 

39.  Слава Вам, ветерани! Урочисте вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій 

− участь у міських і обласних заходах, присвячених Дню Великої Перемоги 

− випуск стіннівок 

− святкові вітання викладачів та співробітників університету – ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників 

бойових дій  



 

 

8.05.2013 Четвер 

Відп.: Профспілки університету, 

Рада ветеранів ВВВ, декани факультетів  

 

40. День Слов’янської писемності та культури 

23.05.2014 П’ятниця 

Відп.: український мовно-літературний факультет, декан – проф. Голобородько К.Ю., 

Молодіжний центр, 

факультет російської мови та світової літератури, декан – проф. Стаканкова Т.П.,  

заступник декана – доц. Кабардін С.О., 

факультет іноземної філології, 

декан – Тучина Н.В., заступник декана – БорисовВ.А. 

 

41. Благодійна акція, присвячена Міжнародному дню захисту дітей 

1.06.2014 Неділя  



 

 

Відп.: декани всіх факультетів, які  

шефствують над дитячими будинками 

та школами-інтернатами 

42. Урочистості з нагоди випуску 2014 р. (вручення дипломів, премій Г.С. Сковороди та привітання номінантів, прес-

реліз, випуск газети «Учитель») 

12.06.2014 Четвер 

Відп.: деканати факультетів, 

Спілка молоді та студентів 

Молодіжний центр 

43. Участь студентів у міських заходах, присвячених Дню Конституції України, Дню Незалежності України, Дню 

державного прапора, Дню міста Харкова 

28.06.2014 Субота 

23.08-24.08.2014 

Відп.: заступники деканів з 

виховної роботи, Спілка молоді 



 

 

VI. Факультетські виховні заходи (обмін досвідом роботи) 

 

Фізико-математичний факультет 

1. Бесіди до Міжнародного Дня грамотності «Учитель творить Людину» 

06.09.2013 

Відп.: декан проф. Рогова Т.В. 

2. Усний журнал для студентів 1 курсу «Харківщина — перлина Слобожанщини » 

вересень 2013 

Відп.: заступник декана з виховної 

роботи 

3.  Проведення конкурсу творчих робіт студентів 1-го курсу «Україна – моя Батьківщина» 

жовтень 2013 

Відп.: заступник декана, Спілка студентів фак.-ту 

4.  Пошуковий проект «Обличчя факультету». Доповнення новими материалами Дошки пошани, присвяченої 

видатним випускникам фізико-математичного факультету 



 

 

Вересень-грудень 2013 

Відп.: деканат 

5.Розробка та відкриття стендів «Фізико-математичний факультет. Історія та сучасність» 

Грудень 2013 

Відп.: деканат 

6.Тиждень матері і сім’ ї. Випуск стіннівок, зустрічі з батьками студентів. 

11.05-16.05.2014 

Відп.: куратори 

Факультет початкового навчання 

  1. Організувати щомісячний випуск студ.газети 

              “У містечку” , де відображати події, що відбуваються в університеті, на                    факультеті 

Протягом року 

Відп.: студентський деканат 

2. Лекція “ Історико–педагогічна спадщина Г.С.Сковороди” 



 

 

 

Вересень 2013 

Відп.: проф.. Якушко Н.М. 

 

3. Тиждень заходів до 95–річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 

1.Прогностичні погляди В.О. Сухомлинського 

2.Гуманістичні обрії В.Сухомлинського. 

3.Лекція “Педагогічна риторика В.О.Сухомлинського” 

4. Літературна кав’ярня “ Сухомлинський - письменник” 

5.Дискусія “Над чим би працював сьогодні Василь Сухомлинський 

 23.09. – 27.09.13 

Відп.: викладачі кафедр 

4. Засідання Етнографічного клубу “ Знаки та символи української вишивки” 

18.09. 2013 



 

 

Відп.: доц. Чернушенко Н.М. 

5. Засідання літератерно-історичної студії “ Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків”  

07.10.2013 

Відп.: доц. Лаврінко С.О. 

 

6.  Засідання клубу шанувальників поезії “ Свято Покрови на Слобожанщині ” 

          16.10.2013 

                                                           Відп.: доц. Ємець А.А., 

                                                                        доц. Коваленко О.М. 

               доц. Ткаченко Л.П. 

 

7. Відео-лекція :” Харків – дивосвіт давнини і сучасності.” 

09.11.2013  

Відп.: доц. Філатова Л.С. 



 

 

 

8. Сковородинівські читання 

- Круглий  стіл за матеріалами книги В.Стадниченко “ Іду за Сковородою”: сповідь у любові до вчителя” 

- Перегляд і обговорення художнього фільму реж. Л.Кавалеридзе «Г.С.Сковорода – мандрівний філософ» 

- Студентська наукова конференція «Пошуки молодих науковців, тобі, рідний університет» 

- Лекція: “ Історико-педагогічна спадщина Г.С.Сковороди” 

- Круглий  стіл ”Філософські аспекти літературної творчості Г.С.Сковороди ” 

- Лекція: “Педагогічні погляди Г.С.Сковороди ” 

Методичний семінар “Г.С.Сковорода – видатний просвітитель Слобідської України ” 

 

02 - 06.12.2013 

Відп.: викладачі кафедр 

 

Природничий факультет 

1. Конкурс студентських творчих робіт першокурсників на тему «Світ моїх захоплень» 

ІІІ декада вересня 



 

 

Відп.: Голова студради читців 

Бондарець Д. 

2. «Моя Слобожанщина» - конкурсна виставка фоторобіт викладачів і студентів, за підсумками весняно-літнього 

сезону 2013 року 

Вересень 2013 р. 

Відп.: ст. викл. каф.зоології Надточій Г.С. 

викл. каф. ботаніки Бенгус Ю.В.  

3.  Факультетське свято: " Знайомся першокурсник, - це твій природничий факультет!"  

вересень 2013 

Відп.: доц.Чаплигіна А.Б., Спілка студентів факультету 

 

4. Проведення відкритого засідання Харківського відділення Українського товариства охорони птахів на тему" 

Горобець польовий - птах 2013 року "  

листопад 2013 

Відп.: ст. викл. каф. зоолог. Надточий Г.С. 



 

 

5. Фотовиставка «Життя прекрасне і без алкоголю, і наркотиків» 

Листопад 2013 

Відп.: доц. Галій А.І. 

6. Збережемо свій дім чистим – екологічний суботник, присвячений Дню навколишнього середовища 

України 

 квітень 2014 р. 

Відп.: деканат  

 

Український мовно-літературний факультет 

1.Зустріч з членами Харківського відділення Спілки письменників України 

Вересень-жовтень 2013 

Відп.: проф. Маслов І.С.,  Варенікова О.В. 

2. Інтелектуальна гра «За сімома печатками» 

Жовтень 2013 



 

 

Відп.: доц. Хоменко Г.І. 

3. Проведення фольклорного фестивалю-огляду 

Грудень 2013 

Відп.: Варенікова О.В. 

 Погорєлова Н.І., студдеканат 

 4. Круглий стіл на тему «Постать Шевченка в рецепції сучасної літератури» 

23.05. 2014 

Відп.: Вапенікова О.В., Погорєлова Н.І. 

 

5. Організація екскурсій студентів «Інтелектуальний туризм» 

Протягом року 

Відп.: Варенікова О.В., куратори  

 

Юридичний факультет 



 

 

1. Свято до Дня юриста «Юридичний збирає друзів» (святковий концерт, вітання викладачів і студентів, випуск 

стіннівок) 

Жовтень 2013 

Відп.: заступник декана з виховної роботи, Голова культурно-масового сектору 

Ю.Горбас 

2. Відкрита лекція для студентів «До витоків українського козацтва» (до Дня українського козацтва) 

    Жовтень 2013 

Відп.: доц. В.І. Горбань 

3. Кураторські години «Життя і творчість Г.С. Сковороди» - відповідальна 

Листопад 2012 

Відп.: заступник декана з виховної роботи, куратори 

 

4. Засідання дискусійного клубу: «Досягнення Василя Каразіна на ниві просвітництва»  

Січень 2014 



 

 

Відп.: доцент кафедри державно-правових дисциплін, к.і.н. В.І. Горбань, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, к.ф.н. М.Г. Жуган, 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 

О.А. Андрюшкова 

5. Оформлення виставки студентських фоторобіт «Європа – наш спільний дім» 

Березень 2014 

Відп.: заступник декана з виховної роботи, Голова інформаційного сектору О. Калинюк 

 

Економічний факультет 

1. Проведення круглих столів у  академічних групах на тему  

«Готовність майбутніх вчителів економіки до виховної роботи у школі»   

Вересень-жовтень 2013 р. 

Відп.: куратори 

2.  Проведення зустріч, бесід, круглих столів та ін. зі студентами факультетуна базі гуртожитку №3 на тему:  

«Україна – багатонаціональна країна» для запобігання расизму та ксенофобії 



 

 

Протягом року 

Відп.: деканат, куратори 

3. Засідання клубу «Молодий Економіст» «Яку економічну модель розвитку має обрати Україна?». 

Вересень 2013 – травень 2014 р. 

Відп.: кафедра основ економ. теорії 

4. Засідання клубів факультету присвячених чемпіонату «Євро-Баскет» 

Травень 2014 р. 

Відп.:  Керівники гуртків 

 

 

Історичний факультет 

1. Провести науково-практичну конференцію «Козацькі читання», присвячену історії українського козацтва 

Жовтень 2013 р. 

Відп.: деканат, кафедри факультету 



 

 

2. Відвідання вихованців Курязької колонії з нагоди Дня Українського козацтва та свята Покрови Пречистої 

Богородиці. Проведення уроків «Козацька слава» 

Жовтень 2013 

Відп.: Губа А.В. Чернікова І.В. 

3. Організація та проведення заходів до 210 річчя з дня смерті П. І. Калнишевського, останнього кошового 

Запорізької Січі. 

листопад 2013 

Відп.: Бережна С.В. 

Чернікова І.В.  

4. Міжнародний День пам’яті Холокосту (27 січня). Відвідання музею Холокосту.  

січень 2014 

Відп.: доц. Бережна. С.В. 

5. Конкурс на кращу писанку до свята Великодня серед учнів м. Харкова 

квітень 2014 

Відп.: Чернікова І.В. 



 

 

 

Факультет фізичної культури 

1. «День працівника фізичної культури та спорту» 

06.09.2013 

Відп.: Спортклуб 

2. «Студенти за здоровий спосіб життя»–у рамках святкування міжнародного Дня студентів 

11-15.11.2013  

Відп.: Студентський деканат 

 

3. Кубок пам'яті Г.Л. Єфіменко з баскетболу 

Листопад 2013 

Відп.: Вакслер М.А. 

4. Кубок пам’яті Л.В. Тайполе з художньої гімнастики 

12-13 грудня 2013 



 

 

Відп.: Санжарова Н.М.,Голенкова Ю.В. 

5. «Богатирські розваги». Загальноуніверситетський турнір з армспорту та гирьовому спорту 

Лютий 2014 

Відп.: Галашко М.І. 

6. Турнір з художньої гімнастики та аеробіки присвячений до Міжнародного дня 8 березня «Краса та грація 

студентства» 

Березень 2014 

Відп.: Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В. 

 

7. Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту» для 

студентів І-ІІІ курсів,  

квітень 2014 

Відп.: Марченко С.І. 

 

Факультет мистецтв та дошкільної освіти 



 

 

1. Організація культурно-просвітницького товариства «Творча спільнота» (дослідження творчої спадщини 

світових та вітчизняних  діячів культури та мистецтва, організація концертів тощо) 

Протягом року 

Відп.: деканат, керівники творчих колективів 

2. Проведення фотовиставок «Історія моєї країни» 

Протягом року 

Відп.: студдеканат, куратори 

3.  Проведення круглих столів, бесід,  майстер-класів та ін. «Освіта за методикою М. Монтесорі» 

Протягом року 

Відп.: Заст. декана з виховної роботи, студ. актив фак-ту,  

викладачі факультету 

4. Міжнародний день логопеда "Говоримо правильно» 

14.11.2013 

Відп.: заст. декана з вих. роботи, викладачі-логопеди, куратори академічних груп, 

студ. актив факультету 



 

 

5. Участь у районному та міському конкурсі дитячої творчості «Велика пісочниця» 

За окремим планом 

Відп.: Деканат, кафедри 

6. Виступ лялькового театру на факультеті "Ляльковий театр вітає друзів" 

Березень 2014 

Відп.: заст. декана з вих. роботи, керівник лялькового теарту Давидова М.О., студ. 

актив 

 

Факультет іноземної філології 

1. Заходи, присвячені питанням євроінтеграціїї України 

Протягом року 

Відп.: Борисов В.А., куратори 

 

2. Засідання дискусійних клубів «Педагогічне коріння», «Глобус» та «Діалог» 



 

 

Протягом року 

Відп.: Борисов В.А., Ворожбіт В.В. студ. актив 

Протягом року 

Відп.: Тучина Н.В., Борисов В.А., кафедри факультету 

4. Круглий стіл до 70-ї річниці визволення Харківщини «Війна в історії моєї родини» 

Жовтень 2013 

Відп.: Борисов В.А. 

5. Круглий стіл «Самоврядування в Україні: проблеми й перспективи» 

Грудень 2013 

Відп.: студ. актив 

6. Лекції, круглі столи, присвячені Дню Соборності України «Значення соборності України для формування 

державності» 

22 січня 2014 

Відп.: Колода В.В., Поволоцька Т.М. 

3. У межах програми «Школа – ВНЗ» проведення конференцій за участю викладачів, учителів шкіл та студентів, 

присвячених актуальним проблемам навчання іноземної мови 



 

 

7. Проведення дебатного турніру «Програми міжнародного стажування: наш досвід» 

Лютий 2014 

Відп.: Бабенко М.Ю., Філенко Д. 

8. Ярмарок професійних талантів для студентів старших курсів 

Квітень 2014 

Відп.: деканат, куратори 

 

Факультет психології та соціології 

1. Проведення ділової гри  політичного клубу «Вибори до парламенту»  

Жовтень 2013 

Відп.: доц. Краснокутська Ю.С. 

2. Проведення круглого столу «Роль студентського самоврядування у житті факультету» 

03 грудня 2013, 

15 березня 2014 

Відп.: Борисенко Н.О., студ. самоврядування факультету 



 

 

3. Засідання «Політичного клубу» «Україна  ЄС: сучасний вимір» 

Лютий 2014 

Відп.:  доц. Шепеленко О.М. 

4. Проведення круглого столу «Україна-ЄС: модернізація з геополітичними наслідками» 

Березень 2014 

Відп.: Шепеленко О.М. 

5. Проведення тренінгів “Ефективне цілепокладання” 

Листопад 2013 

Травень 2014 

Відп.: кафедра практичної психології 

6. Проведення круглого столу «Харківська психологічна школа. Історія і сучасність» 

Травень 2014 р. 

Відп.: Кафедра практичної психології 

 



 

 

Художньо-графічний факультет 

1. Участь у конкурсах молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» (м. Київ), «Водограй» (м. Косів) тощо 

Протягом року 

Відп.: доц. Мельникова У.П. 

2. «Факультетська родина» зустріч деканату факультету з сиротами  

грудень. 2013 

Відп.: Шиловцева Н.В., Чен Н.В. 

3. Участь у конкурсах молодих дизайнерів-модельєрів 

Протягом року 

Відп.: доц. Чеботова Я.В. 

4. Участь «Театру мод» у заходах області та міста 

Протягом року 

Відп.: доц. Чеботова Я.В., 

   декан Шиловцева Н.В. 4.  



 

 

5. Випуск стіннівок, присвячених  видатним художникам минулого та сьогодення. 

Протягом року 

Відп.: Чен Н.В., голова спілки студентів фак.-ту 

6.Розробка та випуск плакатів з екологічної та соціальної проблематики 

Протягом року 

Відп.: заст. декана Мельникова У.П. 

кафедри факультету 

 

Факультет російської мови та світової літератури 

1. Факультетські заходи з нагоди 240-ї річниці з дня народження В.Н.Каразіна  

вересень 2013 

Відп.: куратори 

2. Тиждень «Слова о полку Ігоревім» 

Жовтень 2013  



 

 

Відп.: керівники кафедр 

3. Тематична виставка “Літературний календар”   

Протягом року 

                 Відп.: каф. російської та світ. літ. 

4. «Пушкінські дні». Цикл літературних заходів 

січень 2014 

Відп.: Кабардін С.О. 

5. Конкурс читців «Путь к Олимпу» 

Березень 2014 

Відп.: літературний клуб «Ліра» 

VII. Заходи по забезпеченню проведення виховної роботи 

 

1. Проводити наради заступників деканів з виховної роботи та представників громадських організацій у проректора 

Протягом року, щопонеділка 



 

 

2. Проаналізувати плани виховної роботи факультетів, університету 

До 01.09.2013 

Відп.: Місостов Т.Ю. 

3. Підготувати питання щодо організації і проведення виховної роботи серед студентів на виконавчу раду 

університету 

До 01.08.2013 

Відп.: Троцко А.В. 

4. Згідно рапортів деканів факультетів підготувати наказ по університету „Про призначення кураторами груп на 

2013/2014 н.р.” 

До 14.09.2013 

Відп.: Місостов Т.Ю. 

5. Спланувати роботу інституту кураторів на 2013/2014 н.р. 

До 01.09.2013 

Відп.: Троцко А.В. 



 

 

6. Підготувати календар загально університетських заходів на 2013 рік, надрукувати його у газеті та віддрукувати у 

друкарні 

До 09.12.2013 

Відп.: Троцко А.В., Місостов Т.Ю. 

7. Систематично готувати робочі плани, документацію до загально університетських заходів 

Протягом року 

Відп.: Місостов Т.Ю. 

8. Затвердити графік роботи гуртків, творчих колективів Молодіжного центру та підготувати необхідну 

документацію 

До 14.09.2013 

Відп.: Грицаненко Н.П. 

9. Проводити соціологічне дослідження серед студентів і викладачів з метою покращення виховної роботи в 

університеті, на факультеті, у групі (анкетування кураторів, соціологічне опитування студентів, аналіз) 

2 рази на рік 

Відп.: кафедра політології, соціології та культурології, зав. кафедрою –  



 

 

проф. Денисенко І.Д., 

Спілка молоді університету – Савинська Н. 

Студентська профспілка – Білецька С. 

10. Залучити до роботи інституту кураторів провідних вчених з проблем виховної діяльності ВНЗ 

Протягом року 

Відп.: Троцко А.В. 

11. Брати участь у міських, обласних та Всеукраїнських нарадах, семінарах та заходах 

Протягом року 

Відп.: Троцко А.В. 

 

 

VII І. Перспективні напрями роботи згідно Указу Президента України  

№ 344/2013 «О национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года» 

 



 

 

1.Розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді, забезпечення 

створення умов для її розвитку, соціалізації та дальшого професійного зростання. 

2.Розроблення інваріантних моделей змісту виховання з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей 

виховання та навчання. 

3.Формування здорового способу життя як складової виховання молоді. 

4.Забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, соціальної активності, відповідальності 

та толерантності. 

V. Спортивно-масова робота. 

№ 
п/п 

Спортивні заходи Термін 
проведення 

Місце 
проведення 

Учасники 
Склад 
команд

и 

Відповідаль
ний 

Приміт
ка 

1. 
ХХУІІ Всесвітня літня Універсіада (ІІ 
ранг) 

06.07.13 р.      
17.07.13р. 

м.Казань 
(Росія)  

Комітет 
ФВС, зб. 
студ. 

України 

1 – бокс  

1 – 
фехт.  

Миргородський (фехт) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2013 року 

2. Урочисте відкриття Спартакіади ХНПУ  
Легкоатлетична естафета 4х100м  

25.09.13р. спорт. база 
Лісопарк 

Збірні 
факультетів 

  Не 
відбули

ся 
ЖОВТЕНЬ 2013 року 



 

 

  3. Першість ХНПУ з шахів 15-
16.10.13р.-
жін. 
22-

23.10.13р.-
чол. 

вул. 
Блюхера,2 
к.101 

Збірні 
факультетів 

2+1 
3+1 

Козлов А.В. відбули

ся 

4. Чемпіонат України серед студентів зі 
спортивного орієнтування 

18.10.13     
22.10.13 

Київська 
область ВНЗ  Должко 

Ф.Н. 
взяли 
участь 

5. Першість ХНПУ з настільного тенісу 29.10.13р. – 
жін. 

30.10.13р. – 
чол. 

пров. 
Фанінський,

3 

Збірні 
факультетів 

 Чорний О.І. відбули

ся 

7. Кубок факультету фізичного виховання з 
футболу 

Жовтень 
2013р. 

спорт. база 
Лісопарк 

Збірні курсів 
факультету 

ФВ 

 Сірий О.В., 
Коверя В.М. 

 

8. Відкрита першість факультету фізичного 
виховання з легкої атлетики 

Жовтень 
2013р. 

спорт. база 
Лісопарк 

Збірні курсів 
факультету 

ФВ 

 Коробейник 
В.А. 

Ільницький 
С.В. Коверя 
В.М. 

 

ЛИСТОПАД 2013 року 

9. Першість ХНПУ з бадмінтону 06.11.13р.-
жін. 

08.11.13р.-
чол. 

вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

Збірні 
факультетів 

 Лідо О.С. Жінки 
перенес

ені на 
лютий 



 

 

10. 

Кубок факультету фізичного виховання з 
волейболу 

Листопад 
(18-

22.11.13р.) 

вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

Збірні 
команди 1 
курсу 

факультету 
ФВ 

 Вакслер 
М.А. 

Тихонова 
А.О. 

 

11. 
Змагання з аеробіки серед студентів 5 
курсу факультету фізичного виховання 

Листопад  

вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

 

 Голенкова 
Ю.В. 

відбули

ся 

ГРУДЕНЬ 2013 року 

 12. Відкрита Першість факультету фізичного 
виховання з художньої гімнастики та 
аеробіки 

Грудень  вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

  Санжарова 
Н.М. 

Голенкова 
Ю.В. 
Кравчук 
Т.М. 

відбули

ся 

13. Відкрита першість факультету фізичного 
виховання з хортингу 

10-11.12.13р. вул. 
Блюхера,2 

сп.зала 
корп.Г 

  Огарь Г.О.  

СІЧЕНЬ 2014 року 

        

ЛЮТИЙ 2014 року 

14 Першість ХНПУ з шашок 04- вул. 
Блюхера,2 

Збірні 2+1 Козлов А.В.  



 

 

06.02.14р.- к.101 факультетів 3+1 

15. Відкрита першість факультету фізичного 
виховання з вільної боротьби 

18-19.02.14р. пр. 50 річчя 
ВЛКСМ,50, 
гуртожиток 

3 
борц.зала 

  Огарь Г.О.  

16. Змагання серед студентів та школярів на 
Кубок Отамана 

19-20.02.14р. вул. 
Артема,29, 
спорт. зала 

ім. 
В.А.Титаря 

    

17. Першість ХНПУ з бадмінтону серед 
жіночих команд 

За 
узгодженням 

з 
факультетом 

вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

Збірні 
факультетів 

 Лідо О.С.  

БЕРЕЗЕНЬ 2014 року 

18. Першість ХНПУ з волейболу 11-
13.03.14р.-
жін. 
18-

20.03.14р.-
чол. 

вул. 
Артема,29, 
спорт. зала 

ім. 
В.А.Титаря 

Збірні 
факультетів 

 Козлов А.В.  

19. Першість ХНПУ з міні-футболу 26-
28.03.14р.-
чол. 

вул. 
Блюхера,2, 
сп. зала 
корп. Г 

Збірні 
факультетів 

 Махонін 
І.М., Сірий 
О.В. 

 



 

 

20. 

Кубок факультету фізичного виховання з 
художньої гімнастики та аеробіки 

Березень 
2014р. 

вул. 
Блюхера,2 
сп.зала 
корп.Г 

 

 Санжарова 
Н.М. 

Голенкова 
Ю.В. 
Кравчук 
Т.М. 

 

21. «Веселі старти».  Першість факультету 
фізичного виховання серед студентів 2-
го курсу Березень 

2014р. 

вул. 
Блюхера,2  
сп. зала 
корп. Г 

Студенти 2-
го курсу 
факультету 

ФВ 

 Санжарова 
Н.М. 

Голенкова 
Ю.В. 

Санжаров 
В.А. 

 

КВІТЕНЬ 2014 року 

22. Першість ХНПУ з баскетболу та 
стрітболу 

09.04.14р.- 
жін. 

10.04.14р.- 
чол. 

вул. 
Блюхера,2  
Спорт. 

майданчик 

Збірні 
факультетів 

 Цимбалюк 
Ж.О. 

 

ТРАВЕНЬ 2014 року 

23. Першість ХНПУ з багатоборства (біг 100 
м, нахил тулуба, човниковий біг, підйом 
тулуба за 1 хв., вис на зігнутих руках) 

15-16.05.14р.  спорт. база 
Лісопарк 

Збірні 
факультетів 

 Гогіна Т.І. 
Кривенцова 

І.В. 

 

24. Першість факультету фізичного 
виховання з баскетболу 

Травень 
2014 р. 

   Вакслер 
М.А. 

Тихонова 
А.О. 

 



 

 

ЧЕРВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 2014 року 

25. Спортивні змагання та конкурси у СОТ 
«Гайдари» з: легкої атлетики, футболу, 
гандболу, плавання, рухливих ігор, 
гімнастики на місцевості, тощо   

Червень, 
липень 

СОТ 
«Гайдари» 

  Викладачі 
кафедр 

 

 

VІ. Матеріально технічна база. 

                  Загальне  
              найменування 
     предмета             закупівлі 

 
Джерело 
фінансування 

Очікуваний 
строк 
здійснення 
закупівлі 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 
          грн 

             
         Примітка      

                     2                     3                  4                5                   6 

Меблі  
 

Кошти спеціального 
фонду  

Січень-грудень 300 000,00  

Машини обчислювальні , частини та 
приладдя до них 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

200 000,00  

Музичні інструменти ________ . ________ ________ . 
________ 

60 000,00  
 

 

Інвентар спортивний ________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00 
 

 

Будівельні матеріали   ------------ - ------------- ----------- - ---------
--- 

200 000,00  

Сантехнічне обладнання -------------- - -----------
-- 

--------------- - -----
----             

100 000,00  



 

 

Господарчі товари ------------- - ------------
-- 

--------------  - -----
---- 

100 000,00  

Апаратура електрична низьковольтна -------------- - -----------
--- 

--------------  -  ----
---- 

100  000.00  

Прилади електричні побутові ---------------- - ---------
--- 

--------------  -  ----
---- 

100 000,00  

Прилади електричні побутові ---------------- - ---------
--- 

--------------  -  ----
---- 

100 000,00  

Прилади неелектричні побутові --------------- - ----------
----               

--------------  -  ----
---- 

100 000,00  

Продукти нафтоперероблення рідкі ------------- -  -----------
--- 

--------------  -  ----
---- 

 300 000,00  

 Товари довгострокового призначення ---------------- - ---------
---- 

--------------  -  ----
---- 

2 000 000,00  

Вироби текстильні (матраци, постільна 
білизна та інше) 

------------ - -------------
--- 

--------------  -  ----
---- 

100 000,00  

Апаратура записувальна та 
відтворювальна звуку та зображення 

--------------  -  -------- --------------  -  ----
---- 

100 000,00  

Продукція розсадників та квітництва 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

10 000,00   

Продукти для тварин (зерно та овочі) 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

10 000,00 
 

 

Послуги пов’язані з базами даних 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

10 000,00  

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00  

Послуги з заправлення картриджів 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

15 000,00  



 

 

Послуги зв’язку Інтернетом 
проводовими мережами 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00 
 

 

Послуги бібліотек і архівів ________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00  
 

Ремонтування комп’ютерів і 
периферійного устаткування 

________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00 
 

 

Послуги, пов’язані з поліграфією  
 

________ . ________ ________ . 
________ 

70 000,00  

Послуги  з друкування книг, 
періодичних видань 

________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00 
 

 

Послуги консультативні з програмного 
забезпечення і послуги з розроблення 
програмного забезпечення 

________ . ________ ________ . 
________ 

70 000,00 
 

 

Послуги у сфері інформатизації  
 

________ . ________ ________ . 
________ 

50 000,00 
 

 

Послуги з експлуатації спортивних 
споруд ( в т.ч. послуги плавального 
басейну) 
 

________ . ________ ________ . 
________ 

100 000,00  

Послуги спортивні інші 
 

________ . ________ 
 

________ . 
________ 

15 000,00   

Послуги з монтажу , технічного 
обслуговування і ремонту апаратури 
приймальної, 110записувальної та 
відтворювальної звуку і зображення 

--------------  -  -------- --------------  -  ----
---- 

100 000,00 
 

 

Поточні ремонти учбових корпусів 
(аудиторій) 

________ . ________ ________ . 
________ 

2 000  000,00     



 

 

 
Благоустрій територій  ХНПУ  ________ . ________ ________ . 

________ 
200 000,00  

 
Поточні ремонти гуртожитків 
 

--------------  -  -------- --------------  -  ----
---- 

2 000 000,00  

Капітальний ремонт учбових корпусів ________ . ________ ________ . 
________ 

3 000 000,00 
 

 

Капітальний ремонт житлового 
фонду(гуртожитки) 

--------------  -  -------- --------------  -  ----
---- 

2 000 000,00  

 
 
 
    ВСЬОГО 
 

   
 
 
     14 010 000,00 
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