
  ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 

НА 2023 РІК 

№ 

з/п 

Дата Порядок денний Доповідає 

1. Січень 

2023року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

3. Про утворення разових 

спеціалізованих учених рад із 

правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора 

філософії 

В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

4. Про уточнення тем 

дисертацій і зміну наукових 

керівників здобувачів тертого 

(освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти 

Проректор з наукової, 

інноваційної і 

міжнародної діяльності,  

доктор філософських 

наук, професор  

С.В. Бережна 

5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

2. Лютий 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 



України  Ю.Д. Бойчук 

3. Про утворення разових 

спеціалізованих учених рад із 

правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора 

філософії 

В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

4. Про затвердження освітніх 

програм 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

5. Про виконання тем НДР 

кафедрами університету 

Керівники тем НДР 

6. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

3. Березень 

2023 року 

1. Про утворення разових 

спеціалізованих учених рад із 

правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора 

філософії 

В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

2. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

3. Наукова доповідь  

4. Про затвердження обсягів 

роботи відповідно до посад 

науково-педагогічних 

працівників у 2023/2024 

навчальному році 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

В.А. Борисов 



5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

4. Квітень 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Правила прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2023 році  

Кандидат педагогічних 

наук, відповідальний 

секретар приймальної 

комісії Т.Г. Гуцан 

3. Про затвердження 

навчальних планів ОП 

першого, другого, третього 

рівнів вищої освіти 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

4. Про затвердження Голів 

кваліфікаційних комісій зі 

встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки 

кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за 

освітнім ступенем БАКАЛАВР 

в Харківському національному 

педагогічному університеті 

імені Г. С. Сковороди на 2023 

рік 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

В.А. Борисов 

5. Про підготовку і проведення 

індивідуального рейтингу 

НПП 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент Є.В. Підчасов 

6. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

5. Травень 

2023 року 

1. Про утворення разових 

спеціалізованих учених рад із 

правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора 

В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 



філософії 

2. Про науково-методичне 

забезпечення виховної роботи 

в університеті 

Проректор з навчально-

виховної роботи, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Н.О. Борисенко 

3. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

4. Про затвердження переліку 

дисциплін вільного вибору на 

2023-2024 н.р. для здобувачів 

другого (магістерського) і 

третього (освітньо-наукового) 

рівнів освіти. 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

6. Червень 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про затвердження лімітів 

академічних стипендій 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

3. Про затвердження 

навчальних програм освітніх 

компонент за ОП 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

4. Про розподіл ліцензійного 

обсягу для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти у 2023 

навчальному році 

Проректор з наукової, 

інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

доктор філософських 

наук, професор 

С.В. Бережна 



5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

7. Серпень 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету та структурні 

зміни 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

3. Про затвердження 

кандидатур, рекомендованих 

стипендіальними 

комісіями факультетів для 

здобуття академічних, іменних 

стипендій на 

2023/2024 навчальний рік за 

підсумками літньої 

семестрової атестації2023/2024 

навчального року 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

В.А. Борисов 

4. Про затвердження 

стипендіальної комісії 

університету. Про 

затвердження лімітів 

академічних стипендій 

здобувачів першого року 

навчання. 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

В.А. Борисов 

5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

8.  Вересень 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про матеріально-технічне 

забезпечення освітньо-

наукової роботи в університеті 

Проректор з 

адміністративно-

господарської роботи 

Т.В. Чернік 



3. Про відрахування з 

аспірантури, переведення 

аспірантів на наступний рік 

навчання, зарахування до 

аспірантури і докторантури 

Проректор з наукової, 

інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

доктор філософських 

наук, професор 

С.В. Бережна 

4. Звіт випускників 

докторантури 

Проректор з наукової, 

інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

доктор філософських 

наук, професор 

С.В. Бережна 

5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

9. Жовтень 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Про висунення кандидатур 

на обласний конкурс «Вища 

школа Харківщини – кращі 

імена» 

ректор , доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

3. Про організаційно-

розпорядчу документацію 

університету 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

Про затвердження Голів 

кваліфікаційних комісій зі 

встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки 

кадрів до вимог 

освітньопрофесійної програми 

та присвоєння їм кваліфікації 

за освітнім ступенем 

МАГІСТР в Харківському 

національному педагогічному 

університеті імені Г. С. 

Сковороди у 2023 році 

Проректор з навчально-

наукової роботи, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

В.А. Борисов 



5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

10. Листопад 

2023 року 

1. Про представлення до 

вчених звань 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Звіт про результати вступу 

до аспірантури 

Завідувач відділу 

аспірантури і 

докторантури, кандидат 

філологічних наук, 

професор І.В. Разуменко 

3. Про затвердження тем 

дисертаційних робіт та 

індивідуальних планів 

здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

Проректор з наукової, 

інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

доктор філософських 

наук, професор 

С.В. Бережна 

4. Про відзначення кращих 

випускників у номінації 

«Премія Г.С. Сковороди» у 

зв’язку з проведенням 

загальноуніверситетського 

урочистого заходу «Випуск 

магістрів – 2023» 

Ректор, доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

5. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

11 Грудень 

2023 року 

1. Затвердження рішення 

комісії щодо висунення 

кандидатур на звання „Людина 

року – 2022” 

Ректор , доктор 

педагогічних наук, 

професор, член – 

кореспондент НАПН 

України  Ю.Д. Бойчук 

2. Затвердження рішення 

комісії щодо визначення 

кращої кафедри з наукової 

роботи, кращого науковця та 

кращого молодого науковця у 

2023  році 

Проректор з наукової, 

інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

доктор філософських 

наук, професор 

С.В. Бережна 



3. Про затвердження лімітів 

стипендіатів на ІІ семестр 

2023-2024 н.р. 

Проректор з навчально-

наукової роботи,  

кандидат філологічних 

наук, доцент  

В.А. Борисов 

4. Інформація про дотримання 

принципів академічної 

доброчесності науково-

педагогічними працівниками і 

здобувачами вищої освіти  

Голова Групи сприяння 

академічній 

доброчесності кандидат 

юридичних наук, доцент 

О.В. Гоц-Яковлєва 

5. Про затвердження плану 

роботи вченої ради 

Харківського національного 

педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди на  

2024 рік 

В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

6. Про рекомендацію до друку  В.о. ученого секретаря, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

А.В. Боярська-Хоменко 

 

 

В.о. ученого секретаря університету                         Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО 

 

 

 

 

 


