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 З 1811 р. став самостійним закладом освіти



Постанова «Про систему готування педагогічних кадрів

і мережу педзакладів на 1933-1934н.р.» (27 липня 1933р.)

При Харківському,

Одеському, Київському і

Полтавському

педагогічних інститутах

планувалося організувати

при кафедрах підготовку

аспірантів із педагогіки,

педології й окремих

методик



ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

«Про вчені ступені та 
звання» від 20 березня 
1937р.

«Про аспірантуру» від 31 
березня 1939р.

«Про поліпшення 

підготовки науково-

викладацьких кадрів 

через аспірантуру при 

вищих навчальних 

закладах» від 26 травня 

1940р.



древньої історії

середньої історії та історії народів СССР 

західно-європейської літератури

російської та української літератур 

російської й української мов

педагогіки

психології

геології (спеціальність була, кафедра – ні). 

У ХДПІ в 1937р. аспірантура була створена при 

таких кафедрах: 



У 1939 році в аспірантурі навчалися понад 30 аспірантів, 

серед них Дементьєва І.П., Дніпровий Ф.І., Нємцов П.С., 

Ланде Л.П., Айзикович С.І., Гендель Т.Є., Попов С.Т., 

Прокопчук О.Т., Бондаренко А.І., Мюллер Г.Ф., 

Грицай Ю.Ф., Осмоловський В.Ф., Ткачова М.М., 

Паперна Г.О., Духовний Т.Т., Фрізман Г.В., 

Омельченко М.С. та інші 



Часи незалежності

У 1996 р. у 8 секторах навчалося 25 
докторантів.

Аспірантура працювала з 28 
спеціальностей, за якими
здійснювалася підготовка 160 
аспірантів.



Сучасність 

Сьогодні в докторантурі університету

навчається 20 докторантів

У аспірантурі навчається 363 аспіранти

Підготовка науково-педагогічних кадрів

ведеться за трьома формами навчання: 

денна (бюджет, контракт), вечірня (бюджет, 

контракт) і заочна форма (контракт)



Шифр та найменування спеціальностей
1 011 Освітні, педагогічні науки
2 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
3 017 Фізична культура і спорт
4 032 Історія та археологія
5 033 Філософія
6 035 Філологія
7 052 Політологія
8 053 Психологія
9 081 Право
10 091 Біологія



Напрями 

роботи 

аспіранта

Організаційний Навчальний

Науково-

пошуковий
Освітній

Практичний





Сковородинівська академія 

молодих учених





ЛАБОРАТОРІЇ



52 іноземні громадяни навчаються 
в аспірантурі на контрактній основі 

за такими спеціальностями:

011 – освітні, педагогічні науки 
015 – професійна освіта

053 – психологія





763 154 прим. документів

96 654 прим. наукової літератури

1 434 прим. дисертацій

3 794 прим. авторефератів дисертацій

передплачено 150 періодичних видань, з них 
наукових журналів 54

Більше 3500 записів в електронному каталозі

2873 прим. в інституційному репозитарії

Фонди наукової бібліотеки 
університету



Наукові стипендіати

• Грановська Т.Я. - стипендія Президента України

• Садурська К.С. – стипендія Президента України

• Бойчук Ю.Д. – стипендія з гуманітарних наук імені
Василя Каразіна Харківської обласної державної
адміністрації

• Андрієвська В.С. - стипендія імені Василя Каразіна
Харківської обласної державної адміністрації для
молодих учених

• Башкір О.І. – стипендія Кабінету Міністрів України



Моя аспірантура –
моя гордість! 


