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1. Конкурсні справи (учений секретар університет кандидат 

філологічних наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

1.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача  кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Іващенко Ольгу Віталіївну;  

(“за” –33, “проти” – 8 , “недійсних бюлетенів” –1). 

1.3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду професора  кафедри психології  Абсалямову 

Ларису  Миколаївну.  

 

(“за” –42, “проти” –немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

 

2. Наукова доповідь: «Гнучкість англійської лексики на прикладі 

словникових змін, пов`язаних із  Brexit і Covid – 19» (доктор 

філософських наук, доцент кафедри англійської філології  

Г. О. Крапівник) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філософських наук, 

доцента кафедри англійської філології  Г. О. Крапівник з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження макета нового документа  державного зразка 

ДИПЛОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (в. о. ректора, доктор педагогічних 

наук, професор, член – кореспондент НАПН України Ю.Д.Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. ректора, доктора педагогічних 

наук, професора, члена – кореспондента НАПН України Ю.Д.Бойчук з 

означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити макет нового документа державного зразка ДИПЛОМ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ . 

2. Затвердити макет нового документа державного  зразка ДОДАТОК до  

ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

 

4. Про видачу диплома доктора філософії Чжан Ювень за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки  (в. о. ректора, доктор педагогічних наук, 

професор, член – кореспондент НАПН України Ю.Д.Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. ректора, доктора педагогічних 

наук, професора, члена – кореспондента НАПН України Ю.Д.Бойчук з 

означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Видати диплом доктора філософії Чжан Ювень за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта. 

2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Чжан Ювень  

ДР № 000587 згідно наказу № 11088 МОН України від 24.09.2020 року. 

 

3. Оприлюднити на офіційному веб – сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Чжан Ювень за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Звіт докторантки університету зі спеціальності «035 Філологія »  

кандидата філологічних  наук,  доцента А. В. Лепетюхи (перевіряюча: 

доктор філологічних наук, професор О. О. Скоробагатова) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних  наук,  

доцента А. В. Лепетюхи з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6. Звіт докторантки університету зі спеціальності « 011 Освітні, 

педагогічні науки» кандидата педагогічних  наук, доцента Т.В. Петренко 

(перевіряюча: доктор педагогічних наук, професор  Л. Д. Зеленська). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата педагогічних  наук, 

доцента Т.В. Петренко з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

 

7. Звіт докторантки університету зі спеціальності « 035 Філологія » 

кандидата філологічних наук, доцента  Л. В. Умрихіної (перевіряюча: 

док. філологічних наук, доцент О.В. Радчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

доцента  Л. В. Умрихіної з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення 

попередніх експертиз дисертаційних робіт Євтифієвій І. І., 

Жозе де Коста Г.О., Жукову В. П., Кім О. О., Небитовій І. А.,  

Ніколенко Н. Ю. (учений  секретар  університету, кандидат філологічних 

наук,  професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Євтифієвої І. І. (науковий 

керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту,  

професор Ж.Л. Козіна); 

 

- доктора  педагогічних наук, професора, професора кафедри суспільно-

правових дисциплін і менеджменту освіти А. В. Губу; 

- кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента, доцента кафедри 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор І. М. Собко. 

 

1.2. Призначити кафедру олімпійського і професійного спорту, спортивних 

ігор та туризму структурним підрозділом для проведення попередньої 

експертизи дисертації І.І. Єфтифієвої. 

 

2.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Жозе де Коста Г.О.  

( науковий керівник  – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Л.С. Рибалко); 

 

- доктора  педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

С. Є. Лупаренко. 

- кандидата педагогічних наук, професора кафедри основ управління та 

психології Р. І.Черновол-Ткаченко  

 

2.2  Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Жозе де Коста. 

3.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Жукова В. П. (науковий 

керівник  – доктор педегогічних наук, професор О. В. Попова); 



 

- доктора педагогічних наук, професора, завідуючу кафедрою педагогіки   

С. Т. Золотухіну; 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедрою методики 

початкового навчання О. М. Іонову; 

 

3.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Д.П. Жукова. 

4.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Кім О. О. (науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор А. В. Соколова); 

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри  педагогіки та 

порівняльної педагогіки О. М. Друганову; 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцент кафедри теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких дисциплін О. А. Мкртічян; 

 

4.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації О.О. Кім 

5.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Небитової І. А. (науковий 

керівник  -  доктор педагогічних наук, професор О. В. Довженко); 

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

О. В. Попову; 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки 

 С. Є. Лупаренко. 

 

5.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації І.А Небитової. 

6.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Ніколенко Н. Ю.  

(науковий  керівник – доктор біологічних наук, професор О.В. Пучков). 

 

- доктора біологічних наук, доцента, доцента кафедри зоології  

Т. Ю. Маркіну; 

-доктора сільськогосподарських наук, доцента,  Я. О. Бачинську. 

 

6.2. Призначити кафедру зоології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Н.Ю. Ніколенко. 

 

 

 

 

 



7. Після проходження фахових семінарів для вищезазначених здобувачів 

наукових ступенів у визначених структурних підрозділах університету та 

позитивних висновків рецензентів, дозволити здобувачам наукових ступенів 

доктора філософії клопотати перед МОН України про відкриття разових  

спеціалізованих вчених рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про утворення разових рад для проведення захистів  дисертацій 

(учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор 

Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1.Для захисту кандидатської дисертації Уварової Н. В  з галузі знань 01 

Освіта за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. щодо присудження їй 

ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду. 

 

1.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

С. С. Єрмаков – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

О. В. Борисова - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

професор кафедри професійного не олімпійського та адаптивного спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України;  

 

Т. І. Гриньова - кандидат наук з фізичного виховання та спорту доцент, 

доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської 

державної академії фізичної культури. 

 

Рецензенти:  

О. М. Худолій - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди; 

О.О. Репко – доктор педагогічних наук, доцент, доцент олімпійського і 

професійного спорту, ігор та туризму ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 



2.1.Для захисту кандидатської дисертації  Красіна С.А. з галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки щодо 

присудження йому ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду. 

2.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова ради:  

Т.О. Довженко -  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Опоненти:  

 Л. Ю. Москальова -  доктор  педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького; 

І. М. Трубавіна -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціально – гуманітарних дисциплін  Національної академії Національної 

гвардії України. 

Рецензенти: 

 Л. С. Калашник -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач Центру 

міжнародного співробітництва та міжнародної освіти ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди; 

 

С. О. Васильєва  - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки  ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

3.1. Для захисту кандидатської дисертації  Ду Цзінсюй з галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду. 

3.2 Затвердити склад разової вченої ради 

Голова ради:  

Л. С. Калашник -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач Центру 

міжнародного співробітництва та міжнародної освіти ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди. 

 

 



Опоненти:  

Т. К. Завгородня - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту імені  Богдана Ступарика ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»; 

О. В. Кабацька - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

валеології ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Рецензенти: 

 О. В. Попова -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

С. Є. Лупаренко – доктор педагогіних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

4.1. Для захисту кандидатської дисертації  Чжоу Юнь з галузі знань 01 

Освіта /Педагогіка  за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду. 

4.2. Затвердити склад разової вченої ради  

Голова ради:  

Н. О. Ткачова -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Опоненти : 

В.В. Желанова – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Київського університету імені Б. Грінченка; 

В. С. Улянова -  доктор педагогічних наук, доцент кафедри музично – 

інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно–педагогічної 

академії. 

Рецензенти :  

Н.Г. Тарарак  - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди; 

Т.О. Разуменко -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцента кафедри 

англійської мови ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 



 

5.1. Для захисту кандидатської дисертації  Ван Юечжи  з галузі знань 01 

Освіта /Педагогіка  за спеціальністю 011 Освітні щодо присудження ступеня 

доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду. 

5.2 Затвердити склад разової вченої ради 

Голова ради: 

С. Т. Золотухіна  - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Опоненти: 

В.В. Желанова - доктор  педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Київського університету імені Б. Грінченка; 

І. А. Хотченко - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, методики та менеджменту Української інженерно – педагогічної 

академії. 

Рецензенти: 

С. Є. Лупаренко -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

О.О. Матвеєва -  доктор педагогічних  наук, професор кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

  6.1. Для захисту кандидатської дисертації Н.А. Комаромі з  галузі 09 

Біологія за спеціальністю 091 Біологія щодо присудження ступеня доктора 

філософії створити разову спеціалізовану вчену раду. 

  6.2 Затвердити склад разової вченої ради 

  Голова ради: 

Л.П. Харченко – док. біол. наук, професор кафедри зоології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Опоненти: 

О.Г. Радченко – док. біол. наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, 

Національна академія наук України; 



Н.Ю. Полчанінова – к. біол. наук, доцент кафедри зоології та екології 

тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

Рецензенти: 

А.Б.Чаплигіна – док. біол. наук, доцент, завідувач кафедри зоології 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. 

І.О. Ликова – к. біол. наук, доцент кафедри зоології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

7.1. Для захисту кандидатської дисертації І.О. Федяй з галузі 09 Біологія за 

спеціальністю – 091 Біологія щодо присудження ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду. 

7. 2 Затвердити склад разової вченої ради 

Голова ради:  

Л.П. Харченко – док. біол. наук, професор кафедри зоології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Опоненти: 

К.Б. Сухомлін – док. біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

О.В Мартинов – канд. біол. наук, старший науковий співробітник 

Національного науково-природничого музею Національної академії наук 

України. 

Рецензенти: 

А.Б.Чаплигіна – док. біол. наук, доцент, завідувач кафедри зоології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

Я.О. Бачинська – канд. сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 



Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

10.  Про відрахування з аспірантури (учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Відрахувати з аспірантури Білюка Антона Олександровича, аспіранта 4 

року навчання ( вечірньої форми за державним замовленням) зі спеціальності 

«52 – Політологія» (науковий керівник Г. М. Куц) як такого, що втратив 

зв`язок з університетом з 12.10.2020 р. 

1.2. Відрахувати з аспірантури Даниліну Юлію Сергіївну, докторантку 2 року 

навчання (за контрактом) зі спеціальності «081 – Право» ( науковий 

консультант – Р.І. Шабанов) у зв`язку з матеріальним становищем з 

12.10.2020 р. 

1.3. Відрахувати з аспірантури Матющенка Євгена Васильовича, аспіранта 2 

року навчання (денна форма за державним замовленням) зі спеціальності 

«035 –Історія та археологія» ( науковий керівник – Л.М. Ямпольська) у 

зв`язку зі  зміною місці проживання з 12.10.2020 р 

1.4. Відрахувати з аспірантури Насонову Лідію Генадіївну , аспірантку 2 року 

навчання (заочна форма, за контрактом) зі спеціальності «011– 

Освітні,педагогічні науки» (науковий керівник – Л. Д. Зеленська ) у зв`язку із 

тяжкою хворобою з 12.10.2020 р. 

1.5. Відрахувати з аспірантури Тетеру Оксану Анатоліївну, аспірантку 3 року 

навчання (вечірньої форми за державним замовленням) зі спеціальності «052 

– Політологія» (науковий керівник –І. Д. Денисенко) як таку, що втратила 

зв`язок з університетом з 12.10.2020 р. 

1.6. Відрахувати з аспірантури Чернову Ларису Миколаївну, аспірантку 1 

року навчання (заочної форми, за контрактом) зі спеціальності «053 – 

Психологія» (науковий керівник – Фоменко К.І.) за власним бажанням з 

12.10.2020 р. 



1.7. Відрахувати з аспірантури Сопот Владлену Валеріївну,  аспірантку   3    

року  навчання   (вечірньої  форми, за   державним замовленням)  зі 

спеціальності   «091 – Біологія» кафедри  анатомії і фізіології людини  

Я.Р. Синельникова  (науковий керівник  –  Комісова Т.Є.)  за невиконання  

індивідуального плану,  освітньо-наукової програми та втрату  зв`язку з 

кафедрою  з 12.10.2020 р. 

1.8. Відрахувати з аспірантури з 12.10.2020 р. Стеценка Андрія Сергійовича,  

аспіранта   4    року  навчання   (заочна форма, за контрактом)  зі 

спеціальності   «032 – Історія та археологія» кафедри  всесвітньої історії 

(науковий керівник  –  Вороніна М.С.), за невиконання  індивідуального 

плану,  освітньо-наукової програми та втрату зв`язку з кафедрою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 року 

11. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор  Т.І.Тищенко) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1.  Затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор  Т.І.Тищенко) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити теми  кандидатських дисертацій:  

1.1. Затвердити тему кандидатської дисертації Тань Хао у такому 

формулюванні: «Поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва у 

процесі опанування музичним інструментом у педагогічних університетах 

КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» 

1.2  Затвердити тему кандидатської  дисертації Ян Чженюй  у такому 

формулюванні: «Формування педагогічної компетентності викладачів 

факультету мистецтв в системі методичної роботи педагогічних вишів КНР 

(2010-20 рр.) ХХІ ст.» 

1.3  Затвердити тему кандидатської дисертації Ван Юйхун у такому 

формулюванні: «Підготовка вчителя музичного мистецтва до соціального 

виховання школярі у КНР» 

1.5 Затвердити тему кандидатської дисертації Ян Чжуан у такому 

формулюванні: «Формування педагогічної компетентності майбутнього 

вчителя хореографа в системі закладів професійної освіти Китаю в умовах 

стратегії «один пояс – один шлях».  



1.6. Затвердити тему кандидатської дисертації Яригіній Н.М. у такому 

формулюванні: «Використання тестових технологій при вивченні англійської 

мови на досвіді  США та Великобританії» 

011 Освітні, педагогічні науки 

Маркіна Наталія 

Володимирівна 

«Формування емоційного здоров`я молодших 

школярів засобами музикотерапії у освітньому 

процесі» 

Галушка Кирило 

Романович 
«Розвиток театральної педагогіки як науки в 

Україні (друга половина ХХ століття)» 

Опанасенко Ярослав 

Олегович  

 «Педагогічні умови впровадження технологій 

змішаного навчання в закладах вищої освіти» 

Шматько Катерина 

Володимирівна 

«Розвиток корпоративної освіти у Великій 

Британії».  

1.  

Гайденко Катерина 

Анатоліївна 

2. «Розвиток спеціальної освіти на Слобожанщині 

20-60р.р.ХХсторічча» 

Кривко Марина 

Юріївна 

«Розвиток полікультурної освіти в 

університетах Швеції».   

 

Анацький Руслан 

Валерійович 

«Організація фізичної підготовки майбутніх 

офіцерів у закладах вищої військової освіти 

США» 

Бабак Ганна Сергіївна «Формування у курсантів-правоохоронців 

здатності працювати в команді у процесі 

вивчення іноземних мов» 

Кадашевич Крістіна 

Олександрівна 

«Індивідуалізація навчання учнів класної 

хореографії у середніх навчальних закладах 

України (друга половина ХХ - початок ХХІ 

століття)» 

Самойлов Сергій 

Анатолійович 

«Розвиток дитячого і юнацького миротворчого 

руху в Україні (друга половина ХХ - початок 

ХХІ століття)» 



 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Козін Сергій 

Валентинович 

«Технологія профілактики травматизму майбутніх 

фахівців з фізичного виховання та спорту в процесі 

професійної підготовки» 

Тріщун Роман 

Миколайович 

«Формування професійних  умінь ведення бойових 

дій у майбутніх офіцерів Національної гвардії 

України» 

Кашаєв Євгеній 

Ігорович 

«Формування критичного мислення вчителів фізики 

у процесі професійної підготовки» 

Сімакова Світлана 

Ігорівна 

«Формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців музичного 

мистецтва в умовах творчого освітнього середовища 

факультету» 

Григораш 

ОльгаВікторівна 

«Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в 

закладі загальної  середньої освіти» 

Кваша Андрій 

Сергійович 

«Підготовка майбутніх учителів до запобігання та протидії булінгу в 

сучасному освітньому середовищі» 

Матвійчук Ольга 

Миколаївна 

«Формування здоров’я орієнтованого світогляду майбутніх фахівців у 

галузі природничих наук в процесі професійної підготовки» 

  

 

017 Фізична культура і спорт 

Мусієнко Антон 

Володимирович 

«Плануваня розвитку баскетболу 3Х3 в Україні» 

Ковальова Олена 

Олександрівна 

«Програма фізичної підготовки в фітнесі з 

використанням міофасціального самомасажу» 

 

032 Історія та археологія 

Семененко «Студентські організації емігрантів з 



Анастасія 

Олександрівна 

Наддніпрянщини у міжвоєнній Польщі (1920-1939 

рр.)» 

Дмитрієва Тіна 

Важевна 

«Харківський пам’яткознавець і джерелознавець  

Б.П. Зайцев» 

 

033 Філософія 

Свиридов 

Олександр 

Геральдович 

 

«Метафорика спасіння у сучасних соціокультурних 

контекстах (філософсько-антропологічний аналіз)» 

 

035 Філологія 

Гончарова Жанна 

Миколаївна 

«Поетичні ідіостилі Марлени Рахліної та Бориса 

Чичибабіна: морфлогічний рівень» 

Кайгородцева  

Богдана 

Олександрівна 

«Літературно-критична діяльність Є.А. Соловйова» 

Колосова Ольга 

Володимирівна 

«Лінгвопоетика воєнного сьогодення в українському 

художньому дискурсі (лексико-граматичні моделі 

творення образу війни)» 

Ляпін Руслан 

Сергійович 

 

«Поетика буття і ніщоу творчості Андрія Платонова 

кінця 1920-х – 1930-х рр. » 

Омельченко Анна 

Григорівна 

 

«Граматика дієслова в українському поетичному 

мовленні» 

Саакова Соня 

Олегівна 

«Слова-речення в комунікативному вимірі (на 

матеріалі художнього дискурсу)» 



Рябих 

СвітланаСергіївна 

3. «Специфіка хронотопу в прозі Тараса Прохаська» 
4.  

Фурат Олена 

Володимирівна 

5. «Концептуалізація образу Чорнобиля в українському 

non-fiktion» 

052 Політологія 

Кузь Ілля Олегович «Міжмор’я як геополітичний проект: безпековий 

вимір» 

 

Кумсієв Максим 

Володимирович 

 

«Протесні рухи в умовах глобалізації: політико-

інституційний вимір» 

Лемішко Антон 

Володимирович 

«Радикалізм як політичне явище: український 

контекст ( на прикладі руху «Ультрас»)» 

 

Монастирний 

Антон Петрович 

«Політичне лідерство в умовах демократичних 

трансформацій : український контекст» 

 

Куц Богдан 

Юрійович 

 

«Децентралізація влади в Україні:політико-

інституційний вимір» 

Жировий Сергій 

Олександрович 

« Релігійні детермінанти воєнно-політичного 

конфлікту в Сирії» 

 

Храмцов Владислав 

Ігорович 

«Базові напрями молодіжної  політики в ЄС та 

України: порівняльний аналіз» 

 

053 Психологія 

Іванченко Анастасія «Психологічні особливості спрямованості студентів 



Дмитрівна 

 

до монетарної кар’єри» 

 

Харченко Сергій 

Олегович  

«Психолого-психолінгвістичне значення фьюгу та 

особливості його розвитку як компонента ігрової 

компетентості» 

 

Татієвський Дмитро 

Ігорович 

«Ситуативні та внутрішньоособистісні чинники 

духовної  безпеки курсантів» 

 

Безкоровайний 

Сергій Петрович 

«Психолого-психолінгвістична структура легкості та 

особливості її розвитку як компонента ігрової 

компетентості» 

 

Коломійцев 

Геннадій 

Анатолійович 

«Психологічні особливості саморегуляції 

спортсменів-екстремалів» 

 

Чернова Лариса 

Миколаївна 

«Психологічні особливості духовного саморозвитку 

особистості у період молодості» 

  

081 Право 

Деркач Тетяна 

Віталіївна 

 

«Призначення більш м`якого покарання, ніж 

передбачено законом в кримінальному праві 

України» 

 

Масалова Тетяна 

Анатоліївна 

 

«Грошове забезпечення як форма соціального захисту 

поліцейських» 

Ревякін Максим 

Олександрович 

«Правове регулювання праці та соціального 

забезпечення засуджених» 



 

  

Фатєєв Ярослав 

Володимирович 

«Свобода волі працівника та роботодавця при зміні 

трудового договору» 

  

091 Біологія 

Божко Олексій 

Олександрович 

 

«Імунна ланка у патогенезі гострого запалення 

підшлункової залозі у людей з ожирінням» 

Мельніков Роман 

Олексійович 

«Особливості екології крижня як природного 

резервуару патогенів в антропогенних ландшафтах в 

умовах змін клімату» 

 

Пахуча Марина 

Євгеніївна 

Біологічне обґрунтування та оптимізація масового 

розведення культури Hermetia illucens (Diptera: 

Stratiomyidae)» 

 

Сороковенко 

Роман Романович 

«Екологічні особливості хижих птахів в 

урбанізованих ландшафтах Харківської обл.» 

Гайворонський 

Владислав 

Ігорович 

 

«Синатропізація птахів роду Turdus, їх роль як 

природного роль як природного резервуару патогенні 

в антропогенних умовах» 

 

Голєва Ганна 

Юріївна 

 

«Експериментальне обґрунтування дії 

композиційного засобу природного походження 

«Самірін»на тиреоїдину та імунну систему та 

ключові метаболічні показники у щурів на моделі 

автоімунного ураження щитоподібної залозі» 



  

2. Уточнити тему докторської дисертації:  

2.1 Уточнити тему докторської дисертації  

Гриньової В. М. у такому формулюванні:             «Технології підготовки  

майбутніх учителів іноземної мови до реалізації компетентнісного підходу в 

освітньому процесі початкової школи». 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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12. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат 

філологічних наук, професор Т.І.Тищенко)   

    

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.1. Рекомендувати до друку рукопис «Регіональна економіка: тренінг – курс 

авторів О. В. Анісімової, В.В. Соляр, як навчально – методичний посібник 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр»; 

1.2. Рекомендувати до друку монографію М. С. Астахової «Професійна 

компетентність з безпеки життєдіяльності вчителів» 

1.3. Рекомендувати до друку монографію В. І. Бондар «Українська 

центральна педагогіка в персоналіях» 

1.4. Рекомендувати до друку монографію кандидата педагогічних наук  

І. А. Прокопенко «Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями закладів загальної середньої освіти: теоретичний та методичний 

аспекти»; 

1.5. Рекомендувати до друку монографію О. А. Мкртічян «Система 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музично – 

творчих здібностей дітей». 

1.6. Рекомендувати до друку монографію Олени Кабацької «Формування 

здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: 

історія, теорія, практика». 

1.7. Рекомендувати до друку матеріали методологічного семінару: «Теорія і 

практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти: 

матеріали методологічного семінару кафедри наукових основ управління». 

1.8. Рекомендувати до друку монографію кандидата юридичних наук  

К.Ю. Попової-Коряк у такому формулюванні:«Актуальні питання правового 

регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників». 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження дисциплін вільного вибору з циклу загальної та 

професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на 2020/2021н.р  (проректор з навчально- наукової роботи , 

кандидат педагогічних наук, професор Н.М. Якушко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової  

роботи, кандидата педагогічних наук, професора  Н.М. Якушко з означеного 

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити дисципліни вільного вибору з циклу загальної та професійної 
підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 
2020/2021 н.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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14. Про висунення кандидатур для участі в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини - кращі імена» (2020р.) (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І. Тищенко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Згідно з результатами голосування членів вченої ради університету  висунути 

для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі  імена» 

(2020р.) у номінації: 

 

-  «Викладач фізичного виховання» - Собко І.М; 

     - «Науковець» - Радчук О.В; 

          -  «Завідувач кафедри» - Москаленко О.В.; 

          - «Викладач професійно – орієнтованих дисциплін» - Лиманську О. В.; 

- «Викладач фундаментальних дисциплін» - Леонтьєва Д.В. 

- «Директор бібліотеки» - Коробкіну О.Г. 

- «Молодий науковець» - Боярську – Хоменко А. В. 

- «Декан факультету» - Борисова В. А. 

 

           «за – 43, проти – немає, недійсних - немає» 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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15. Звіт керівників науково-дослідних робіт, що не фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету (доктор 

юридичних наук, професор Москаленко О.В., кандидат педагогічних 

наук, доцент Кривенцова І.В).  

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора юридичних наук, 

професора Москаленко О.В. та кандидата педагогічних наук, доцента 

Кривенцову І.В  з означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити звіти керівників науково-дослідних робіт, що не 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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16. Про розповсюдження в мережі інтернет електронного журналу 

«Астрея», №2(2) 2020 р. (учений секретар університету, кандидат 

філологічних наук, професор Т.І. Тищенко).  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до розповсюдження в мережі Інтернет електронний журнал 

«Астрея», №2(2) 2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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17. Про затвердження голів кваліфікаційних комісій (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, професор  

Н.М. Якушко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової  

роботи, кандидата педагогічних наук, професора  Н.М. Якушко з означеного 

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем МАГІСТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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18. Про проведення ребрендінгу журналу «Педагогіка та психологія» та 

створення на його основі міжнародного журналу-наступника 

«Educational challenges» («Освітні виклики») (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І. Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Провести ребрендінг журналу «Педагогіка та психологія», створити 

наступником міжнародний англомовний журнал «Educational challenges» 

(«Освітні виклики»), оновити склад редколегії на чолі з д.п.н., проф. 

Костіковою І.І., опанувати англомовний контент журналу, нові вимоги до 

нього, отримати новий ISSN журналу, зареєструвати журнал в Міністерстві 

юстиції України, створити новий сайт журналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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19. Про затвердження індивідуальних планів здобувача наукового 

ступеня доктора філософії (освітньої та наукової складових) 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити індивідуальні плани здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії (освітньої та наукової складових) таких аспірантів: 

 

Денної форми навчання (за державним замовленням):  

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

Маркіна Наталія Володимирівна 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Козін Сергій Валентинович 

 

 

зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

Семененко Анастасія Олександрівна 

 

  

зі спеціальності «033 – Філософія» 

Свиридов Олександр Геральдович 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

Гончарова Жанна Миколаївна 

Кайгородцева Богдана Олександрівна  

Колосова Ольга Володимирівна 

Ляпін Руслан Сергійович 

Омельченко Анна Григорівна 



зі спеціальності «053 – Психологія» 

Іванченко Анастасія Дмитрівна  

зі спеціальності «091 - Біологія» 

Божко Олексій Олександрович 

Мельніков Роман Олексійович  

Пахуча Марина Євгеніївна  

Сороковенко Роман Романович 

 

2. денної форми навчання (за контрактом):  

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

Галушка Кирило Романович 

 

   зі спеціальності «052 – Політологія» 

Кузь Ілля Олегович 

Кумсієв Максим Володимирович 

Лемішко Антон Володимирович 

Монастирний Антон Петрович 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

Харченко Сергій Олегович  

 

 

3. Вечірньої форми навчання (за державним замовленням):    

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

Опанасенко Ярослав Олегович  

Шматько Катерина Володимирівна 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

Тріщун Роман Миколайович 



 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 

Мусієнко Антон Володимирович  

 

зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

Дмитрієва Тіна Важевна 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

Саакова Соня Олегівна  

Рябих Світлана Сергіївна 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

Куц Богдан Юрійович 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

Татієвський Дмитро Ігорович  

 

зі спеціальності «091 - Біологія» 

Гайворонський Владислав Ігорович 

                

 

4. Вечірньої форми навчання (за контрактом) : 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

Гайденко Катерина Анатоліївна 

Кривко Марина Юріївна 

 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 



Кашаєв Євгеній Ігорович 

Сімакова Світлана Ігорівна 

5. Заочної форми навчання:    

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

Анацький Руслан Валерійович 

Бабак Ганна Сергіївна 

Кадашевич Крістіна Олександрівна 

 

Самойлов Сергій Анатолійович 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

Григораш Ольга Вікторівна  

 

Кваша Андрій Сергійович  

 

Матвійчук Ольга Миколаївна 

 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 

Ковальова Олена Олександрівна 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

Фурат Олена Володимирівна 

 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

Жировий Сергій Олександрович 

 

Храмцов Владислав Ігорович 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

Безкоровайний Сергій Петрович 

 

Коломійцев Геннадій Анатолійович 

 



Чернова Лариса Миколаївна 

 

«081 – Право» 

Деркач Тетяна Віталіївна 

 

Масалова Тетяна Анатоліївна 

 

Ревякін Максим Олександрович 

 

Сайченко Яна Василівна 

 

Фатєєв Ярослав Володимирович 

зі спеціальності «091 - Біологія» 

Голєва Ганна Юріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченоїради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 6 від 12 жовтня 2020 р. 

 

20. Про затвердження освітніх програм другого (магістерського) рівня 

вищої освіти «Дизайн», «Право» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи, кандидата педагогічних наук,професора Н.М. Якушко з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Затвердити освітні програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Дизайн», «Право». 

 

Заступник голови вченої ради     Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої ради       Т.І. Тищенко 

 


