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1. Представлення до вчених звань 

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. 

 

2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри хореографії присвоїти Бугаєць Наталії 

Анатоліївні. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Про присвоєння звання Почесного доктора 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Жадану Сергію 

Вікторовичу 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Про присвоєння звання Почесного доктора 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Жадану Сергію 

Вікторовичу. 

 Нагородити пам'ятним сувеніром «Скульптура Сковороди». 

Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Лімансу Олександру. 

 Нагородити пам'ятним сувеніром «Скульптура Сковороди». 
 

Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Коцуру Віктору 

Петровичу. 

 Нагородити пам'ятним сувеніром «Скульптура Сковороди». 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про реорганізацію окремих струтурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Кафедру спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 

реорганізувати та створити дві самостійні кафедри: 

• Кафедру спеціальної педагогіки; 

• Кафедру здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про переіменування окремих струтурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Переіменувати окремі структурні підрозділи: 

 
 Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки на інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти; 

 Науково-методичний центр організації навчального процесу на центр 

ліцензування, акредитації і контролю якості освіти; 

 Молодіжний центр на культурно-мистецький центр; 

 Центр рейтингування і трансферу технологій на центр інноваційної 

діяльності і трансферу технологій; 

 Відділ менеджменту і моніторингу якості освіти на відділ менеджменту 

і моніторингу діяльності університету; 

 Відділ профорієнтації і працевлаштування випускників на відділ 

профорієнтації і роботи з випускниками; 

 Відділ організації і контролю за використанням навчальних аудиторій 

та навчального обладнання на відділ використання аудиторного фонду; 

 Консультаційний центр для школярів, що готує до вступу у ЗВО на 

консультаційний центр ХНПУ імені Г.С.Сковороди для учнівської 

молоді; 

 Відділ інноваційної діяльності та комерціалізації на відділ 

комерціалізації освітніх послуг; 

 Кафедру наукових основ управління і психології на кафедру наукових 

основ управління; 

 Кафедру естетичного виховання та технологій дошкільної освіти на 

кафедру теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін; 

 Кафедру практичної психології на кафедру психології; 



 

 Кафедру соціальної педагогіки на кафедру соціальної роботи і 

соціальної педагогіки; 

 Кафедру теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо- 

лікувальної фізичної культури на кафедру теорії і методики фізичного 

виховання; 

 Кафедру олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор на 

кафедру олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та 

туризму; 

 Кафедру початкової, дошкільної та професійної освіти на кафедру 

початкової і професійної освіти; 

 Кафедру теорії і методики викладання філологічних дисциплін у 

початковій школі на кафедру теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; 

 Кафедру природничо-математичних дисциплін на кафедру теорії і 

методики викладання природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті; 

 Кафедру української і світової літератури імені професора Леоніда 

Ушкалова на кафедру української і зарубіжної літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; 

 Кафедру державно-правових дисциплін і міжнародного права на 

кафедру державно-правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу; 

 Кафедру цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового 

права імені професора О.І.Процевського на кафедру цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського; 

 Кафедру фізики на кафедру фізики і кіберфізичних систем. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про створення нових окремих структурних підрозділів 

університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Створити нові окремі структурні підрозділи (на громадських засадах): 

• Центр методики навчання іноземних мов (керівник - проф. Н.В. 

Тучина); 

• Асоціацію випускників Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди; 

• Спілку іноземних студентів і аспірантів; 

• Науково-дослідну валеологічну лабораторію (науковий керівник – 

проф. Ю.Д.Бойчук ); 

• Науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем (науковий 

керівник – проф. С.С.Зуб); 

• Науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій дошкільної освіти 

(науковий керівник – проф. І.І. Дорожко). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про створення нових окремих структурних підрозділів 

університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Створити нові окремі структурні підрозділи (на громадських засадах): 

• Центр методики навчання іноземних мов (керівник - проф. Н.В. 

Тучина); 

• Асоціацію випускників Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди; 

• Спілку іноземних студентів і аспірантів; 

• Науково-дослідну валеологічну лабораторію (науковий керівник – 

проф. Ю.Д.Бойчук ); 

• Науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем (науковий 

керівник – проф. С.С.Зуб); 

• Науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій дошкільної освіти 

(науковий керівник – проф. І.І. Дорожко). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про створення нових окремих структурних підрозділів 

університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Включити до структури університету та змінити підпорядкування окремих 

структурнх підрозділів: 

 Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій включити до 

структури проректора з інноваційної діяльності та перспективного 

розвитку; 

 Регіональний центр японської культури і освіти включити до структури 

центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти; 

 Центр методики навчання іноземних мов включити до структури 

факультету іноземної філології; 

 Кафедру спеціальної педагогіки включити до структури природничого 

факультету; 

 Кафедру здоров’ялюдини, реабілітології і спеціальної психології 

включити до структури природничого факультету; 

 Спілку іноземних студентів і аспірантів включити до структури спілки 

студентів і молоді університету; 

 Асоціацію випускників Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди включити до структури проректора з 

навчально-виховної роботи. 

 Включити до структури проректора з наукової роботи: 

 Науково-методичну лабораторію з вивчення проблем освіти 

дорослих/ у складі науково-методичного тренінгового центру 

соціального та професійного розвитку людини/; 

 Науково-дослідну лабораторію біотехнології; 

 Науково-дослідну лабораторію лінгвістичних експертиз; 

 Науково-дослідну лабораторію моніторингу та охорони довкілля; 



 

 Науково-дослідну лабораторію проблем технологій науково- 

педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та 

корекції освітнього процесу; 

 Науково-методичну лабораторію громадянської і міжкультурної 

освіти; 

 Науково-методичну лабораторію з охорони, розвитку та 

вдосконалення голосу представників голосомовних професій/у 

складі науково-методичного тренінгового центру соціального та 

професійного розвитку людини/; 

 Науково-дослідну валеологічну лабораторію; 

 Включити до структури проректора з інноваційної діяльності та 

перспективного розвитку: 

 Науково-методичну лабораторію інноваційної математичної 

освіти; 

 Науково-методичну лабораторію STREAM - освіти; 

 Науково-дослідну лабораторію кінезіології; 

 Науково-дослідну лабораторію аналітичної хімії довкілля; 

 Науково-дослідну лабораторію з фізики твердого тіла; 

 Науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій дошкільної 

освіти; 

 Науково-методичну лабораторію інноваційних технологій 

початкової освіти; 

 Науково-методичну лабораторію сучасних методик навчання 

фізики; 

 Науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про присвоєння гімнастичній залі факультету фізичного виховання і 

спорту (вул. Валентинівська, 2, корпус Г) імені Юрія Макуріна 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Присвоїти гімнастичній залі факультету фізичного виховання і спорту 

імені Юрія Макуріна. 

2. Називати гімнастичну залу факультету фізичного виховання і спорту ім'ям 

Юрія Макуріна. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження «Положення про порядок ведення претензійної та 

позовної роботи» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про порядок ведення претензійної та позовної 

роботи». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2019 року 

 

 

9. Про затвердження «Положення про порядок ведення договірної 

роботи» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про порядок ведення договірної роботи». 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про зміни додатків до навчальних планів підготовки бакалаврів усіх 

спеціальностей (освітніх програм) прийомів 2016, 2017, 2018 років 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Відповідно до концептуальних засад державної політики щодо підтримки 

розвитку та застосування англійської мови у сфері вищої освіти в Україні та з 

метою створення можливостей для культурного, освітнього та професійного 

розвитку і процвітання кожного громадянина, на підставі рішення Вченої 

Ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 29 серпня 2019 року протокол № 6 та з 

метою оптимізації навчального процесу спеціальностей (освітніх програм), за 

якими здійснюється підготовка фахівців в університеті у 2019/2020 

навчальному році: 

1. Внести зміни до блоків вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти навчальних планів спеціальностей (освітніх програм) 

/Додаток до навчального плану/ прийомів 2016, 2017, 2018 років та 

встановити студентам IV, III, II курсів навчальну дисципліну «Англійська 

мова» з наступним розподілом обсягів годин за курсами: 
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2017-2021 перший 3 V 2 60 24 36 залік 
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2018-2022 

 

 

 
перший 

(бакалаврський) 

2 

 
3 

 
4 

ІІІ 

ІV 

V 

VІ 

VІІ 

VІІІ 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

3 

45 

45 

45 

45 

30 
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18 

18 

18 

18 

12 

36 

27 

27 

27 

27 

18 

54 

залік 
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залік 

державний 
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10 300 120 180 

 

2. Деканам факультетів терміново внести зміни у додатки до 

навчальних планів спеціальностей (освітніх програм) та до 30 серпня 2019 

року подати на затвердження до Науково-методичного центру організації 

навчального процесу університету для перевірки і подальшого затвердження 

в установленому порядку. 

3. Години для вивчення англійської мови в обсязі встановленому для 

прийомів 2018, 2017, 2016 років виділяються за рахунок годин, передбачених 

навчальними планами для вивчення студентами дисциплін вільного вибору 

студента. 

4. Завідувачам кафедри англійської філології доц. Каминіну І.М. і 

кафедри теорії та практики англійської мови проф. Костіковій І. І. розробити і 

затвердити в установленому порядку навчальні та робочі програми 

дисципліни «Англійська мова». 

5. Сформувати групи для проведення практичних занять з англійської 

мови не менше 20 осіб (у разі неможливості дотримування цього нормативу 

необхідно створювати зведені групи). 

6. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів та завідувачів 

кафедр. 



 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження додатків до навчальних планів для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 

2019 – 2020 навчальні роки для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити додатки до навчальних планів для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2019 – 2020 навчальні 

роки для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження навчальних планів для скороченого та 

нормативного терміну навчання для освітнього рівня «бакалавр» денної 

та заочної форм навчання на 2019 – 2023 навчальні роки для всіх 

спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани для скороченого та нормативного терміну 

навчання для освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

на 2019 – 2023 навчальні роки для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження навчальних програм для освітнього рівня 

«бакалавр» денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні програми для освітнього рівня «бакалавр» денної та 

заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про   затвердження   навчальних   програм   для   освітнього   рівня 

«магістр» денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні програми для освітнього рівня «магістр» денної та 

заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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15. Про внесення змін у додатки до навчальних планів спеціальностей 

(освітніх програм) відповідно до концептуальних засад державної 

політики щодо підтримки та застосування англійської мови у сфері 

вищої освіти в Україні 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити внесення змін у додатки до навчальних планів спеціальностей 

(освітніх програм) відповідно до концептуальних засад державної політики 

щодо підтримки та застосування англійської мови у сфері вищої освіти в 

Україні. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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16. Про затвердження «Положення про освітню (освітню-наукову) 

програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про освітню (освітню-наукову) програму ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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17. Про оновлення складу редакційної колегії журналу «Біологія та 

Валеологія» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити редакційну колегію журналу «Біологія та валеологія» у такому 

складі: Д.В. Леонтьєва (головний редактор), Т.Ю. Маркіна (заступник 

головного редактора), О.Р. Александрович, Ю.Д. Бойчук, Н.Х. Дагамак, О.І. 

Зіненко, І.А. Іонов, Ю.Є. Колупаєв, О.В. Мартинов, О.В. Пучков, О.М. 

Свєчнікова, О.М. Сукач, Я. Фаркач, Л.П. Харченко, А.Б. Чаплигіна, Д.А. 

Шабанов. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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18. Про продовження терміну роботи спеціалізованої вченої ради Д 

64.053.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти; 13.00.09 – теорія навчання у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, учений секретаря університету Т. І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Просити Міністерство освіти і науки України продовжити термін роботи 

спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за 

спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.09 – теорія навчання у 

Харківському      національному       педагогічному       університеті       імені 

Г. С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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19. Про зарахування до докторантури у 2019 р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Зарахувати до докторантури: 

1) Балацинову Аллу Дмитрівну, доцента кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди на спеціальність «011 

– Освітні, педагогічні науки» (за державним замовленням) (науковий 

консультант – д. пед. н., професор    Зеленська Л.Д.). 

 

2) Прокопенко Ірину Андріївну, керівника науково-методичного 

тренінгового центру соціального та професійного розвитку людини на 

спеціальність «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (за державним 

замовленням) (науковий консультант – д. пед. н., професор Ткачова Н.О.). 

 

3) Яловегу Ірину Георгіївну, доцента кафедри математики ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди на спеціальність «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

(за державним замовленням) (науковий консультант – д. пед. н., доцент 

Пономарьова Н.О.). 

 

4) Пилипенко Світлану Григорівну, доцента кафедри ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСТ на 

спеціальність «033 – Філософія» (за державним замовленням) (науковий 

консультант – д. філос. н., професор Култаева М.Д.). 

 

5) Муслієнко Олену Вячеславівну, доцент кафедри української і світової 

літератури ХНПУ імені Г.С. Сковороди на спеціальність «035 – Філологія» 

(за державним замовленням) (науковий консультант – д. філол. н., професор 

Маленко О.О.). 

 

6) Шабінського Миколу Євгенійовича, доцента кафедри германо-романської 

філології та перекладу СНУ ім. В. Даля на спеціальність «035 – Філологія» 

(за державним замовленням) (науковий консультант – д. філол. н., доцент 

Скоробогатова О.О.). 



7) Васильєву Ольгу Вікторівну, кандидата педагогічних наук, вчителя 
 

англійської мови спеціалізованої школи І-ІІІ ст. "Хабад"з поглибленним 

вивченням англійської мови та івриту на спеціальність «035 – Філологія» (за 

державним замовленням) (науковий консультант – д. філол. н., 

професор Степанченко І.І.). 

 

8) Калюжну Юлію Іванівну, кандидата політичних наук, викладача кафедри 

політології, соціології і культурології ХНПУ імені Г. С. Сковороди на 

спеціальність «052 –Політологія» (за державним замовленням) (науковий 

консультант – д. філос. н., професор Куц Г.М.). 

 

9) Туркову Дар'ю Михайлівну, кандидата психологічних наук, старшого 

викладача кафедри практичної психології на спеціальність «053 – 

Психологія» (за державним замовленням) (науковий консультант – д. психол. 

н., професор Хомуленко Т.Б.). 

 

10) Даниліну Юлію Сергіївну, кандидата юридичних наук, помічника судді 

Східного господарського апеляційного суду на спеціальність «081 – Право» 

(за контрактом) (науковий консультант –д. ю. н., доцент Шабанов Р.І.). 

 

11) Головань Тетяну Георгіївну, доцента кафедри державно-правових 

дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди на спеціальність «081 – Право» (за 

контрактом) (науковий консультант – д. ю. н., доцент Коваленко О.О.). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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20. Про відрахування з аспірантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, учений секретаря університету Т. І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахувати з аспірантури Калініченко Тетяну Миколаївну, аспірантку 1 

року навчання (вечірньої форми, за державним замовленням) зі 

спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи ( науковий керівник – Зеленська Л.Д.) у 

зв`язку зі зміною місця проживання з 01.10.2019 р. 

 
2. Відрахувати з аспірантури Кудрявцева Костянтина Олександровича, 

аспіранта 2 року навчання (вечірньої форми, за державним замовленням) зі 

спеціальності «053 – Психологія» кафедри практичної психології ( науковий 

керівник – Фоменко К.І.) у зв`язку з сімейними обставинами з 01.10.2019 р. 

Відрахувати з аспірантури Мороз Єлизавету Вікторівну, аспірантку 1 року 

навчання (заочної форми, за контрактом) зі спеціальності «033 – Філософія» 

кафедри філософії (науковий керівник – Радіонова Н.В.) за порушення умов 

контракту з 01.10.2019 р. 

 

Зобов`язати аспірантку Мороз Є.В. ліквідувати заборгованість за 

навчання. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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21. Про розподіл місць за спеціальностями в рамках галузей наук згідно 

обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру та 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 р., 

затвердженого МОН України 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчук з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1.Розподілити місця за спеціальностями в рамках галузей наук згідно 

обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру та 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 р., затвердженого 

МОН України, таким чином: 

 

аспірантура 
Шифр та найменування спеціальності Прийом 

всього в т. ч. форма навчання 

денна вечірня 

011 Освітні, педагогічні науки 15 8 7 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 8 5 3 

017 Фізична культура і спорт 1 1 0 

032 Історія та археологія 4 3 1 

033 Філософія 4 2 2 

035 Філологія 13 8 5 

052 Політологія 3 1 2 



 

053 Психологія 5 2 3 

081 Право 4 1 3 

091 Біологія 4 2 2 

Всього 61 33 28 

докторантура 
 

 
 

Шифр та найменування спеціальності Прийом 

011 Освітні, педагогічні науки 1 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2 

033 Філософія 1 

035 Філологія 3 

052 Політологія 1 

053 Психологія 1 

Всього 9 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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22. Про участь у Програмі Стипендій Уряду Республіки Польща для 

молодих науковців на академічний рік 2019/2020 Єрьоміна Валентина 

Ігоровича, аспіранта 1 року денної форми навчання (за державним 

замовленням) зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата історичних наук, 

доцента, доцент кафедри всесвітньої історії Сєрякова Сергія Олеговича з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Дозволити взяти участь у Програмі Стипендій Уряду Республіки Польща 

для молодих науковців на академічний рік 2019/2020 Єрьоміну Валентину 

Ігоровичу, аспіранту 1 року денної форми навчання (за державним 

замовленням) зі спеціальності «032 – історія та археологія» (науковий 

керівник – канд. істор. наук, доц., доцент кафедри всесвітньої історії Сєряков 

Сергій Олегович). 

2. Відповідно до п.п. 11, 19 Постанови КМУ № 882 від 12.07.2004 р. (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 865 від 24.10.2018 р.) та 

Листа Східної Студії Європи Варшавського університету від 24 червня 2019 

р. припинити виплату стипендії, що була призначена Наказом № 45 ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди від 17.09.2018 р. Єрьоміну Валентину Ігоровичу, 

аспіранту 1 року денної форми навчання (за державним замовленням) зі 

спеціальності «032 – історія та археологія» (науковий керівник – канд. істор. 

наук, доц., доцент кафедри всесвітньої історії Сєряков Сергій Олегович) з 

1.09.19 до 30.06.2020 н. р. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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23. Про нагородження грамотою Харківської обласної ради Шабанова 

Романа Івановича – доктора юридичних наук, доцента, професора 

кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректор, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Клопотати перед Харківською обласною радою про нагородження 

грамотою Харківської обласної ради Шабанова Романа Івановича – доктора 

юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора О.І. Процевського. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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24. Про рекомендацію до друку 

Заслухавши та   обговоривши   інформацію   ученого   секретаря 

університету, кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Рекомендувати до друку: 

1. Монографію О.В. Радчук «Лінгвокогнітивна репрезентація поняття 

«відсутність» у російській мові» (Харків, 2019). 

2. Монографію «Формування акмеологічної компетентності вчителя в 

системі післядипломної освіти» (автори О.Є. Гречаник, В.В. Григораш). 

3. Навчальний посібник «Облік в установах сектору державного управління» 

за редакцією Т.В. Синиці, І.В. Осьмірко. 

4. Монографію О.Є. Гречаник, В.В. Григораш «Формування акмеологічної 

компетентності вчителя в системі післядипломної освіти». 

5. Монографію О.І. Мармази «Інновації в менеджменті освіти» 

6. Навчально-методичний посібник А.І. Прокопенко, Є.В. Підчасов 

В.В. Москаленко, С.О. Доценко, В.В. Лебедєва «Технології дистанційного 

навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів». 

7. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство».Вип 1-2 (91-92). 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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25. Про затвердження навчальних програм здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти всіх спеціальностей. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні програми здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти всіх спеціальностей. 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 
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26. Про затвердження освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Право». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,кандидата 

педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеного питання,Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Затвердити освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти Право. 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретарвченої ради       Т.І. Тищенко 
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