
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

1. Конкурсні справи 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

 Протокол лічильної комісії затвердити. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду директора Інституту інформатизації освіти Прокопенка 

Андрія Івановича 

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

 
 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду декана фізико-математичного факультету 

Пономарьову Наталію Олександрівну 

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

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду декана художньо-графічного факультету Губу Анатолія 

Васильовича 

(“за” – 41, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри інформатики Олефіренко Надію 

Василівну 

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

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати

 обраним на посаду завідувача кафедри суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти Олійника Олександра Миколайовича 

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



Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у початковій школі Ткаченко Лідію Петрівну 

(“за” – 41, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – 2). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри інформатики Андрієвську Віру 

Михайлівну 

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

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду професора кафедри інформатики Колгатіна Олександра 

Геннадійовича 

(“за” – 40, “проти” – 2, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри філософії Триняк Майю Вікторівну 

(“за” – 41, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри зоології Чаплигіну Анжелу 

Борисівну 

(“за” – 40, “проти” – 2, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду доцента кафедри інформаційних технологій Лебедєву 

Вікторію Вікторівну (“за” – 42, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – 

1). 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Про представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

 Протокол лічильної комісії затвердити. 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної 

освіти присвоїти Перетязі Людмилі Євгенівні. 

„за” – 41 , „проти” – 1, „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної 

освіти присвоїти Тарарак Наталії Григорівні. 

„за” – 41 , „проти” – 1, „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента кафедри практичної психології присвоїти Кузнецову 

Олексію Ігоревичу. 

„за” – 41, „проти” – 1, „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

 Згідно з результатами голосування членів ученої ради 

університету вчене звання доцента кафедри олімпійського і професійного 

спорту та спортивних ігор присвоїти Собко Ірині Миколаївні 

„за” – 42, „проти” – немає, „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Наукова доповідь: «Ґрід-технології в науці та освіті» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора фізико-математичних наук, 

проректора з інноваційної діяльності та перспективного розвитку С.С. Зуба з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Стан та заходи щодо поліпшення викладання українською мовою в 

університеті 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана українського мовно- 

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка, доктора 

філологічних наук, професора К.Ю. Голобородька з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

5. Звіт спеціалізованої вченої ради з психологічних наук К 64.053.08 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора психологічних наук, 

професора Т.Б. Хомуленко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу схвалити. 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про затвердження заходів щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики для запобігання, виявлення і протидії 

корупції в ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2019/2020 навчальному році 

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника ректора з режиму та 

безпеки, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в 

університеті В.В. Ситніка з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити заходи щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики для запобігання, виявлення і протидії корупції в ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди у 2019/2020 навчальному році (Голосували одноголосно). 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці Термін виконання 

1. Забезпечити 

організацію і 

проведення 

періодичної оцінки 

корупційниї ризиків 

на всіх кафедрах та в 

структурних 

підрозділах, 

пов'язаних з 

навчальною і 

науковою 

діяльністю 

Декани факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Постійно 

2. Забезпечити 

ознайомлення нових 

працівників зі 

змістом 

Антикорупційної 

програми ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Завідувачі кафедр, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Постійно 

3. Постійно 

ознайомлюватись і 

своєчасно 

інформувати 

керівництво 

університету з 

репутаційною 

Головний інженер, 

тендерний комітет 
Постійно 



 

 інформацією про 

ділових потенційних 

партнерів 

  

4. Постійно 

контролювати 

функціонування 

механізму 

повідомлення про 

виявлення ознак 

порушення 

Антикорупційної 

програми 

університету, ознак 

виявлення 

корупційного або 

пов'язаного з 

корупцією 

правопорушення, а 

також 

конфіденційність 

таких повідомлень 

та їх захист (заява, 

рапорт, 

повідомлення через 

електронні засоби) 

Голови рад 

факультетів, комітет 

з академічної 

доброчесності 

Спілки студентів та 

молоді 

Протягом 

навчального року 

5. Постійно 

інформувати 

керівництво 

університету про 

результати розгляду 

повідомлень 

викривачів, 

включаючи 

висновки вутрішніх 

розслідувань і 

накладання 

дисциплінарних 

стягнень на 

правопорушників 

Помічник ректора з 

режиму та безпеки - 

уповноважений з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції в 

університеті, 

начальник відділу 

кадрів 

Постійно 

6. Забезпечувати 

здійснення 

оперативного 

контролю та 

моніторингу за 

дотриманням 

працівниками, 

керівниками 

факультетів та 

структурних 

підрозділів 

виконання 

Антикорупційної 

Помічник ректора з 

режиму та безпеки - 

уповноважений з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції в 

університеті 

Постійно 



 

 програми 
університету 

  

 

 

 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

МАГІСТР та освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди на 2019 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
 

1. Затвердити подання.  

П О Д А Н Н Я 

до затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм 

кваліфікації 

за освітнім рівнем МАГІСТР та освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ 

у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2019 

рік. 

 

  

Прізвищ 

е, ім’я 

та по- 

батькові 

 
Найменуванн 

я установи, 

посада 

 

Вчений 

ступінь 

, вчене 

звання 

Який 

навчальни 

й 

заклад 

закінчив і 

коли 

Присвоєна 

кваліфікаці 

я і 

спеціальніст 

ь за 
дипломом 

Термі 

н 

робот 

и 

за 

фахом 

 

Термін роботи 

в 

Кваліфікаційні 

й комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОР Магістр 

014 Середня освіта (Російська мова і література) 

/денна форма навчання/ 

1. Силаєв 

Олександр 

Сергійович 

Професор 

кафедри 

світової 
літератури 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

філологічних 

наук, 
професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 
Сковороди 
у 1973 р. 

Вчитель 

російської 

мови та 
літератури; 

російська 

мова та 
література 

45р. з 

18.06.2019р 

. 
до 

21.06.2019р 

. 

ОКР Спеціаліст 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

053 Психологія 

1. Бровченко 

Анастасія 
Камілівна 

Доцент 

кафедри 
наукових 

Кандидат 

психологічних 
наук, 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 

Вчитель 

біології та 
практична 

23 
р. 

з 

20.05.2019р. 
до 



012 Дошкільна освіта 
 

2. Ушмарова 

Вікторія 

Володимирівна 

Професор 

кафедри 

початкової, 
дошкільної 

та 

професійної 
освіти 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

СДПІ 
ім. 

А.С.Макаренка 
у 1992 р. 

Вчитель 

музики, 
організатор 

виховної 

роботи в 

школі; 

музика і 

педагогіка 

25 
р. 

з 

02.05.2019р. 
до 

31.05.2019р. 

 
 

13 Початкова освіта 

3. Титаренко 

Людмила 

Іванівна 

Доцент кафедри 
природничо- 
математичних 

дисциплін 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1979 р. 

Учитель 

математики; 

математика 

40 
р. 

з 
02.05.2019р. 

до 

31.05.2019р. 

14 Середня освіта (Українська мова і література) 

4. Лебеденко 

Юлія 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

української 
мови ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 

у 1999 р. 

Вчитель 

української 

мови та 
літератури; 

українська 

мова та 
література 

20 
р. 

з 
02.05.2019р. 

до 

31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

5. Гончарова 

Ольга 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри теорії 

та практики 

англійської 

мови ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 
у 1997 р. 

Вчитель 

російської 

мови та 

літератури, 
англійської 

мови; 

російська 
мова та 

література, 

англійська 
мова 

22 
р. 

з 

02.05.2019р. 

до 
31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

6. Кошечкіна 

Тетяна 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

німецької 

філології 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 
у 2001 р. 

Вчитель 

німецької 

мови; 

ПМСО. 
Німецька 

мова 

17 
р. 

з 

02.05.2019р. 
до 

31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Історія) 

  основ 

управління і 
психології 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

доцент у 1996 р. психологія; 

біологія та 
психологія 

 30.06.2019р. 

 



014 Середня освіта (Біологія) 
 

8. Комісова 

Тетяна 

Євгенівна 

Професор 

кафедри 

анатомії та 

фізіології 
людини ім. Я.Р. 

Синельникова 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

біологічних 

наук, 

доцент 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковороди 
у 1981 р. 

Учитель 

біології і 

хімії 

середньої 
школи; 

біологія і 

хімія 

37р. з 
02.05.2019р. 

до 
31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Математика) 

9. Водолаженко 
Олександр 

Володимирович 

Доцент 

кафедри 

математики 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

фізико- 

математичних 

наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 

у 1980 р. 

Радіофізик; 
Радіофізика 

та 

електроніка 

38р. з 

02.05.2019р. 

до 

31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Інформатика) 

10. Гризун 

Людмила 

Едуардівна 

Професор 

кафедри 

інформатики 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, 
професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 

у 1986 р. 

Математик; 

прикладна 

математика 

30р. з 

02.05.2019р. 

до 

31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Фізична культура і спорт) 

11. Іващенко 

Ольга 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

ТМФВ і 
оздоровчої та 

лікувальної 

фізичної 

культури 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПІ 

ім. Г.С. 
Сковороди 
у 1979 р. 

Вчитель 

фізичної 
культури; 

фізичне 

виховання 

40р. з 

02.05.2019р. 
до 

31.05.2019р. 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

12 
. 

Іноземцева 
Світлана 

Володимирів 
на 

Доцент 
кафедри 

УДПМ та 
графіки 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковород 
и 

Кандидат 
педагогічни 

х наук, 
доцент 

ХАІ 
імені 

Жуковськог 
о у 1988 р. 

ХНПУ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 2016 р. 

Інженер- 
конструктор; 

літакобудівницт 
во 

 

Вчитель 

образотворчого 
мистецтва; 

образотворче 

мистецтво 

25р 
. 

з 
02.05.2019 

р. 

до 

31.05.2019р. 

081 Право 

13 Бородін Професор Кандидат Харківський Юрист, 43р з 

7 
. 

Чернікова 

Інна 
Володимирів 

на 

Доцент 

кафедри 
історії 

України 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковород 
и 

Кандидат 

історични 
х наук, 

доцент 

ХДПУ 

ім. 
Г.С.Сковород 

и 

у 2003 р. 

Історик, вчитель 

історії та 
суспільствознавч 

их дисциплін; 

ПМСО. Історія 

11р 
. 

з 

02.05.2019 

р. 

до 

31.05.2019 
р. 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3ND7hs7RAhXnA5oKHeloC6wQFggqMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582-%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596-%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0-%25D0%2594%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2F1009579165727252&usg=AFQjCNHdAvt51N34XN-XBP0-I4sSgvL4wA&bvm=bv.144224172%2Cd.bGs


 

. Михайло 

Михайлови 

ч 

кафедри 

цивільно- 

правових 
дисциплін, 

господарськог 

о та трудового 
права ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди, 
заступник 

голови 

Апеляційного 

суду 

Харківської 

області 

юридични 

х наук, 

професор 

юридичний 

інститут імені 

Ф.Є. 
Дзержинськог 

о 

у 1975 р. 

правознавств 

о 

. 01.03.2019 
р. 
до 

30.03.2019 

р. 

 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3ND7hs7RAhXnA5oKHeloC6wQFggqMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582-%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596-%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0-%25D0%2594%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2F1009579165727252&usg=AFQjCNHdAvt51N34XN-XBP0-I4sSgvL4wA&bvm=bv.144224172%2Cd.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3ND7hs7RAhXnA5oKHeloC6wQFggqMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582-%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596-%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0-%25D0%2594%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2F1009579165727252&usg=AFQjCNHdAvt51N34XN-XBP0-I4sSgvL4wA&bvm=bv.144224172%2Cd.bGs


 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

9. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

БАКАЛАВР в Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди на 2019 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
 

1. Затвердити подання.  

П О Д А Н Н Я 

до затвердження Голів кваліфікаційних комісій 

зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем БАКАЛАВР 

в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2019 рік 

 

 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

та по- 

батькові 

 

Найменування 

установи, 

посада 

Вчений 

ступінь, 

вчене 

звання 

Який 

навчальний 

заклад 

закінчив і 

коли 

Присвоєна 

кваліфікація 

і 

спеціальність 
за дипломом 

Термін 

роботи 

за 

фахом 

 

Термін 

роботи 

в ДЕК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

6.010102 Початкова освіта 

/денна форма навчання/ 

013 Початкова освіта 

/денна форма навчання/ 

0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА 

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

1. Ткаченко 
Лідія 

Петрівна 

Доцент, 
завідувач 

кафедри 

теорії і 
методики 

викладання 

філологічних 
дисциплін у 

початковій 

школі ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 
педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С. Сковороди 

у 1995 р. 

Вчитель 
української 

мови та 

літератури; 
українська 

мова та 

література 

24р. з 

27.05.2019р. 

до 

22.06.2019р. 

6.010102 Початкова освіта 

/заочна форма навчання/ 



 

13 Початкова освіта 

/заочна форма навчання/ 

2 
. 

Танько 

Тетяна 

Петрівн 

а 

Професор, 

декан 
факультет 

у 

дошкільно 
ї освіти 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковород 

и 

Доктор 

педагогічни 

х наук, 

професор 

Харківський 

інститут мистецтв 

ім.І.П.Котляревськог 

о 
у 1979р. 

Викладач 

музично- 

теоретичних 

дисциплін; 

музикознавств 

о 

40р 
. 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

20.06.2019р 

. 

6.010101 Дошкільна освіта 

/денна форма навчання/ 

012 Дошкільна освіта 

/денна форма навчання/ 

3. Гриньова 
Валентина 

Миколаївна 

Професор, 
завідувач 

кафедри 

початкової, 

дошкільної та 
професійної 

освіти ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 
педагогічних 

наук, 

професор 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 

у 1973 р. 

Вчитель 
біології і 

хімії 

середньої 

школи; 
біологія і 

хімія 

42р. з 
27.05.2019р 

. 
до 

10.06.2019р 

. 

6.010101 Дошкільна освіта 

/заочна форма навчання/ 

012 Дошкільна освіта 

/заочна форма навчання/ 

4. Довженко 
Тетяна 

Олексіївна 

Професор, 
декан 

факультету 

початкового 
навчання 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 
педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С. Сковороди 

у 1997 р. 

Вчитель 
початкових 

класів; 

початкове 
навчання 

21р. з 

03.06.2019р 
. 

до 

15.06.2019р 

. 

6.010106 Соціальна педагогіка 

/денна форма навчання/ 

5. Романова 

Інна 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

соціальної 
педагогіки 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 
у 1997 р., 2001 

р. 

Вчитель 

української 

мови і 
літератури, 

англійської 

мови; 
українська 

мова і 

література, 
англійська 

мова. 

Юрист, 

викладач 
правових 

дисциплін; 

правознавство 

21р. з 

03.06.2019р 

. 
до 

20.06.2019р 

0102 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 



 

6.010201 Фізичне виховання 

/денна форма навчання/ 

6.010201 Фізичне виховання 

/заочна форма навчання/ 

014  Середня освіта (Фізична культура) 

/денна форма навчання/ 

6. Іващенко 

Ольга 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

ТМФВ і 

оздоровчої та 

лікувальної 

фізичної 
культури 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПІ 

ім. Г.С. 
Сковороди 
у 1979 р. 

Вчитель 

фізичної 
культури; 

фізичне 

виховання 

40р. з 

03.06.2019р. 
до 

22.06.2019р. 

7. Рибалко 

Людмила 

Сергіївна 

Професор 

кафедри 

загальної 
педагогіки та 

педагогіки 

вищої школи 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, 

професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 
у 1979 р. 

Вчитель 

біології і 

хімії; 
біологія і 

хімія 

40р. з 

03.06.2019р. 

до 
22.06.2019р. 

0202 МИСТЕЦТВО 

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

6.020204 Музичне мистецтво 

/денна форма навчання/ 

6.020204 Музичне мистецтво 

/заочна форма навчання/ 

14 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

/заочна форма навчання/ 

8 

. 
Матвєєва 

Ольга 
Олександрів 

на 

Професор 

кафедри 
музично- 

інструменталь 

ної підготовки 
вчителя 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічн 
их наук, 

доцент 

Харківський 
інститут 

мистецтв ім. 

І.П. Котляревськ 
ого 

у 1986р. 

Викладач, 

концертмейст 
ер, 

артистка 

камерного 
ансамблю; 

інструментал 

ьне 
виконавство, 

спец. 
фортепіано 

32 

р. 
денна, 

заочна 
з 

03.06.201 
9р. 
до 

22.06.2019р. 

6.020202 Хореографія 

/денна форма навчання/ 

6.020202 Хореографія 

/заочна форма навчання/ 

024 Хореографія 

/заочна форма навчання/ 

9 
. 

Васильєва 

Оксана 
Вікторівн 
а 

Доцент 

кафедри 
теорії і 
методики 

Кандидат 

педагогічни 
х наук, 
доцент 

Харківський 

інститут мистецтв 
ім. 

І.П. Котляревськог 

Диригент 

хору, 
викладач 
хорових 

28р 
. 

денна, заочна 

з 
03.06.2019р 

. 



 

  мистецької 

освіти та 

диригентсько 
-хорової 

підготовки 

вчителя 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

 о 
у 1991р. 

дисциплін 

; 
хорове 

диригуванн 

я 

 до 

22.06.2019р. 

6.020207 Дизайн 

/денна форма навчання/ 

6.020207 Дизайн 

/заочна форма навчання/ 

022 Дизайн 

/заочна форма навчання/ 

10 
. 

Чеботова 

Яна 
Валентинівн 

а 

Доцент 

кафедри 
дизайну 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковород 
и 

Кандидат 

психологічни 
х наук, 

доцент 

Харківський 

художньо- 
промислови 

й інститут 

у 1989 р. 

Художник 

декоративног 
о мистецтва; 

інтер’єр та 

обладнання 

30р 
. 

денна, заочна 

з 
03.06.2019р 

. 
до 

22.06.2019р. 

6.020205 Образотворче мистецтво 

/денна форма навчання/ 

6.020205 Образотворче мистецтво 

/заочна форма навчання/ 

11. Лісунова 

Людмила 
Володимирівна 

Доцент 

кафедри 
УДПМ та 

графіки 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 2006р. 

Викладач 

образотворчого 
мистецтва, 

організатор 

прикладної 
творчості; 

образотворче 

та 
декоративно- 

прикладне 
мистецтво 

12р. денна, 

заочна 
 

з 

10.06.2019р. 
до 

21.06.2019р. 

0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

6.020302 Історія 

/денна форма навчання/ 

12 
. 

Чернікова 

Інна 

Володимирів 
на 

Доцент 

кафедри 

історії 
України 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковород 
и 

Кандидат 

історични 

х наук, 
доцент 

ХДПУ 

ім. 
Г.С.Сковоро 

ди 

у 2003 р. 

Історик, вчитель 

історії та 

суспільствознавч 
их дисциплін; 

ПМСО. Історія 

11р 
. 

з 

03.06.2019 

р. 

до 

22.06.2019р. 

6.020302 Історія 

/заочна форма навчання/ 

13 
. 

Воронін 

а 
Марина 

Сергіївн 

а 

Доцент 

кафедри 
всесвітньо 

ї історії 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковород 

Кандидат 

історични 
х наук, 

доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковород 
и 

у 2000 р. 

Історик. Вчитель 

історії та 
суспільствознавчи 

х дисциплін; 

ПМСО. Історія 

12р 
. 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

22.06.2019р. 



 

  и      

 

6.020303 Філологія. Українська мова і література 

/денна форма навчання/ 

6.020303 Філологія. Українська мова і література 

/заочна форма навчання/ 

14 

. 
Тищенко 

Тетяна 
Іванівна 

Професор 

кафедри 
української та 

світової 

літератури 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

філологічни 
х наук, 

професор 

ХДПУ 

ім. 
Г.С.Сковород 

и 

у 1993 р. 

Учитель 

російської 
мови і 

літератури; 

російська 
мова і 

література 

21р 

. 

денна та 
заочна 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

22.06.2019р 
. 

15 
. 

Ткач 

Ольга 
Вікторівн 

а 

Доцент кафедри 

українознавства 
і 

лінгводидактик 

и ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

філологічни 

х 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковород 
и 

у 1988 р. 

Учитель 

українсько 
ї мови і 

літератури; 

українська 
мова і 

література 

19р 
. 

денна та 

заочна 
з 

03.06.2019р 

. 
до 

22.06.2019р 
. 

16 
. 

Зеленська 

Людмила 
Дмитрівна 

Професор 

кафедри 
загальної 

педагогіки та 

педагогіки 
вищої школи 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічних 
наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 
у 1996 р. 

Історик, 

викладач 
історії та 

суспільно- 

політичних 
дисциплін; 

історія 

14р 
. 

денна та 

заочна 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

22.06.2019р 

. 

6.020303 Філологія. Мова і література ( російська) 

/денна форма навчання/ 

17 
. 

Стаканков 

а 

Тамара 

Петрівна 

Професор 

кафедри 

слов’янськи 
х мов 

ХНПУ імені 

Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

філологічни 

х наук, 
доцент 

ХДПІ 

ім. 
Г.С.Сковород 

и 

у 1972 р. 

Вчитель 

російської 

мови та 
літератури 

; 

російська 

мова та 

література 

46р 
. 

з 

05.06.2019р 
. 

до 
18.06.2019р. 

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, французька) 

/денна форма навчання/ 

 
18 
. 

Подуфалова 

Тетяна 
Володимирівн 

а 

Доцент 

кафедри 
практики 

англійськог 

о усного і 
писемного 

мовлення 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

філологічни 
х наук, 

доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковород 
и 

у 2000 р. 

Філолог, 

вчитель 
російської 

мови і 

зарубіжної 
літератури 

, 
англійсько 

ї мови; 

російська 

мова і 
література 

18р 
. 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

15.06.2019р 
. 



 

     та 
англійська 

мова 

  

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, німецька) 

/денна форма навчання/ 

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 

/денна форма навчання/ 

19. Красовицька 

Лада 

Євгенівна 

Доцент 

кафедри 
англійської 

філології 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ХДПІ 
ім. 

Г.С.Сковороди 
у 1991 р. 

Викладач 

англійськ 
ої мови, 

російсько 

ї мови і 
літератур 

и; 

російська 

мова і 
літератур 

а, 

іноземна 
мова 

23р. з 

03.06.2019р. 
до 

15.06.2019р. 

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 

/заочна форма навчання/ 

6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) 

/заочна форма навчання/ 

 

20. Бабенко 

Марина 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 
англійської 

філології 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 
у 1982 р. 

Філолог, 

викладач 
англійської 

мови і 

літератури, 

перекладач; 
англійська 

мова та 
література 

37р. з 

03.06.2019р. 

до 
15.06.2019р. 

0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

6.030101 Соціологія 

/денна форма навчання/ 

21 
. 

Радіонова 

Ірина 
Олександрівн 

а 

Професор 

кафедри 
політології, 

соціології та 

культурологі 
ї 

ХНПУ 
імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

філософськи 
х наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горьког 

о 

у 1989 р. 

Історик, викладач 

історії та 
суспільствознавств 

а; 

історія та 
суспільствознавст 

во 

29р 
. 

 
 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

20.06.2019р 

6.030102 Психологія 

/денна форма навчання/ 

22. Гордієнко- 

Митрофанова 
Ія 

Володимирівн 

а 

Професор 

кафедри 
практично 

ї 

психології 

ХНПУ 
імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

психологічни 
х наук, 

професор 

ХАІ 
у 1993 р. 

ХНУ 

ім. 

В.Н.Каразін 
а 

у 2005 р. 

Філолог, 

викладач 
англійської 

мови та 

літератури; 

мова та 
література 

(англійська 
) 

20р 
. 

 
 

з 

03.06.2019р 

. 
до 

20.06.2019р 



 

6.030102 Психологія 

/заочна форма навчання/ 

23. Фоменко 

Карина 

Ігорівна 

Доцент 

кафедри 
практичної 

психології 

ХНПУ 
імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

ХНПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 

у 2008 р. 

Психолог, 

викладач 
вищого 

навчального 

закладу; 
психологія 

7р.  

з 

03.06.2019р 

. 
до 

20.06.2019р 

 
 

6.030401 Правознавство 

/денна форма навчання/ 

6.030401 Правознавство 

/заочна форма навчання/ 

081 Право 

/заочна форма навчання/ 

0304   ПРАВО 

08 ПРАВО 

 

24 
. 

Бородін 
Михайло 

Михайлови 

ч 

Професор 
кафедри 

цивільно- 

правових 

дисциплін, 
господарськог 

о та трудового 

права ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 
юридични 

х наук, 

доцент 

Харківський 
юридичний 

інститут ім.. 

Ф.Е. 
Дзержинськог 

о 

у 1975 р. 

Юрист; 
правознавств 

о 

43р 
. 

денна 
з 13.06.2019р. 

до 

22.06.2019р 

заочна 
з 27.05.2019р. 

до 

12.06.2019 

р. 

0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО 

05 СОЦІАЛЬНІ ТА-ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

6.030501 Економічна теорія 

/денна форма навчання/ 

051 Економіка 

/денна форма навчання/ 

6.030501 Економічна теорія 

/заочна форма навчання/ 

051 Економіка 

/заочна форма навчання/ 

 

25. Шиловцева 

Надія 
Василівна 

Професор 

кафедри 
економічної 

теорії ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

економічних 
наук 

ХДУ 
ім. О.М. 

Горького 

у 1975 р. 

Економіст, 

викладач 
політекономії; 

політична 

економія 

43р. денна, 

заочна 
з 

03.06.2019р. 

до 

22.06.2019р. 

0401 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

6.040102 Біологія 

/денна форма навчання/ 

6.040102 Біологія 

/заочна форма навчання/ 

26 
. 

Комісова 

Тетяна 

Євгенівна 

Професор кафедри 

анатомії та 

фізіології людини 

ім. Я.Р. 

Синельникова 

ХНПУ 
імені Г.С. 

Кандидат 

біологічни 

х наук, 

доцент 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковород 

и у 1981 

р. 

Учитель 

біології і 

хімії 

середньої 
школи; 

біологія і 
хімія 

37р 
. 

денна 
з 

10.06.2019 

р. 
до 

12.06.2019р. 
заочна 



 

  Сковороди     13.06.2019р. 

27 Бондар Професор кафедри Доктор КДПІ Вчитель- 50р денна 
. Віталій спеціальної, педагогічн ім. О.М. дефектолог . 03.06.2019 

 Іванович інклюзивної та их наук, Горького ;  р. 
  здоров'язбережуваль професор у 1965 р. дефектолог  з 
  ної освіти ХНПУ   ія і  06.06.2019 
  імені Г.С. Сковороди   методика  р. 
     початковог  до 
     о навчання  08.06.2019р. 
       заочна 
       05.06.2019р.. 

28 Сидоренко Доцент кафедри Кандидат ХДУ Хімік, 19р денна 
. Ольга хімії ХНПУ технічних ім. О.М. викладач . з 

 Володимирів імені Г.С. наук, Горького хімії;  03.06.2019 
 на Сковороди доцент у 1988 р. хімія  р. 
       до 
       04.06.2019р. 

 
 

6.040201 Математика 

0402 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА 

/денна форма навчання/ 

6.040203 Фізика 

/денна форма навчання/ 

6.040302 Інформатика 

/денна форма навчання/ 

6.040201 Математика 

/заочна форма навчання/ 

6.040302 Інформатика 

/заочна форма навчання/ 

 

29. Жерновнікова 
Оксана 

Анатоліївна 

Професор 
кафедри 

математики 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 
педагогічних 

наук, доцент 

ХНПУ 
ім. Г.С. 

Сковороди 
у 2005 р. 

Вчитель 
фізики, 

інформатики 

та 

астрономії; 
фізика та 

інформатика 

14р. з 
03.06.2019р. 

до 
22.06.2019р 

30. Гризун 
Людмила 

Едуардівна 

Професор 
кафедри 

інформатики 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 
педагогічних 

наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 

у 1986 р. 

Математик; 
прикладна 

математика 

21р. з 
03.06.2019р. 

до 

22.06.2019р 

. 

31. Білоусова 

Людмила 

Іванівна 

Професор 
кафедри 

інформатики 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

фізико- 

математичних 

наук, 
професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 
у 1959 р. 

Радіофізик; 
радіофізика 

та 

електроніка 

47р. з 

03.06.2019р. 
до 

22.06.2019р 

. 

32. Рогова 

Тетяна 

Володимирівна 

Професор 
кафедри 

загальної 

педагогіки та 

педагогіки 
вищої школи 

ХНПУ 
імені Г.С. 

Доктор 

педагогічних 

наук, 

професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1979 р. 

Учитель 

математики; 

математика 

39р. з 

03.06.2019р. 

до 

22.06.2019р 

. 



 

  Сковороди      

33. Маріна 

Олена 
Володимирівна 

Доцент 

кафедри 
практики 

англійського 

усного і 
писемного 

мовлення 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

ХНПУ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 2005 р. 

Вчитель 

англійської 
мови і 

німецької 

мови та 
зарубіжної 

літератури; 

англійська 

мова і 
німецька 

мова 

14р. з 

03.06.2019р. 

до 

22.06.2019р 

. 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

9. Про затвердження голови кваліфікаційної комісії для проведення 

державного екзамену з російської мови та української мови для фахівців 

нефілологічних спеціальностей з зарубіжних країн як підсумкової 

атестації освітнього рівня БАКАЛАВР на денній та заочній формах 

навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити подання. 

 

П О Д А Н Н Я 

до затвердження голови кваліфікаційної комісії для проведення державного екзамену з 

російської мови та української мови для фахівців нефілологічних спеціальностей з 

зарубіжних країн 

як підсумкової атестації освітнього рівня БАКАЛАВР на денній та заочній формах навчання 

 
6.040102 Біологія 

6.040201 Математика 
6.040203 Фізика 

6.010201 Фізичне виховання 

6.030501 Економічна теорія 
6.030401 Правознавство 

 

 
 

№ 

з/ 

п 

 
Прізвище, 

ім’я 

та по- 

батькові 

 
 

Найменуванн 

я установи, 

посада 

 
Вчений 

ступінь, 

вчене 

звання 

Який 

навчальни 

й 

заклад 

закінчив і 

коли 

Присвоєна 

кваліфікаці 

я 

і 

спеціальніст 

ь за 
дипломом 

Термі 

н 

робот 

и 

за 

фахом 

 
 

Термін 

роботи 

в ДЕК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Степанченк 

о 
Іван 
Іванович 

Професор 

кафедри 
слов’янських 
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імені Г.С. 

Сковороди 
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філологічни 
х наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 

у 1971 р. 

Філолог, 

викладач 
російської 

мови і 

літератури; 

російська 
мова і 

література 

47р. денна 

з 

18.04.2019 
р. 

до 

19.04.2019 
р. 

заочна 
20.03.2019 

р. 



 

        

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

10.   Про затвердження навчальних планів здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії всіх спеціальностей на 2019-2023 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

всіх спеціальностей на 2019-2023 н.р. 

 

     

 

    Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

       Секретар вченої ради     Т. І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 
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11. Про затвердження ліцензійних обсягів підготовки бакалаврів і 

магістрів за формами навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити ліцензійні обсяги підготовки бакалаврів і магістрів за 

формами навчання. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

12. Про затвердження навчальних планів для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання на 2019-2023 

навчальні роки для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердження навчальні плани для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форми навчання на 2019-2023 навчальні роки 

для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

13. Про затвердження навчальних планів для другого(магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання на 2019-2020 

навчальні роки для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани для другого(магістерського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форми навчання на 2019-2020 навчальні роки для 

всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

14. Про затвердження навчальних планів для іноземних студентів для 

всіх рівнів денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани для іноземних студентів для всіх рівнів 

денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

15. Про затвердження додатків до навчальних планів студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання вступу 2018 

року 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити додатки до навчальних планів студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання вступу 2018 

року. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 
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16. Про подовження відпустки по догляду за дитиною Свічкар В. Р., 

аспірантці 2 року денної форми навчання (за державним замовленням) зі 

спеціальності «13.00.09 – теорія навчання» з 20.04.2019 р. до 20.10.2019р. 

(науковий керівник –доц., канд. пед. наук, доц. Кін О. М.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і 

докторантури, кандидата філологічних наук, професора І.В. Разуменко 

з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Подовжити відпустку по догляду за дитиною Свічкар В.Р., аспірантці 2 

року денної форми навчання (задержавним замовленням) зі спеціальності 

«13.00.09 –теорія навчання» з 20.04.2019 р. до 20.10.2019 р. У зв’язку з 

потребою дитини у домашньому догляді(науковий керівник – доц., канд. пед. 

наук, доц.. КінО. М.). 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

17. Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити теми докторських дисертаційних робіт: 

 
 

Бєлявцева М.П. «Підкорові ентомокомплекси у рызних функціональних 

зонах НПП «Гомільшанські ліси». 

 

Коржова Т.О. «Екологічні особливості жуків некрофагів при 

наркотичному насиченні середовища». 

 

Чебітько О.О. «Екологічна роль штучних гніздівель у підтриманні 

біотичного різноманіття біогеоценозів Північного сходу 

України». 

 

Потабенко Л.В. «Бідність і малозабезеченість як види соціального ризику» 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Веремеэнко В.Ю.  «Особливості розвитку сили та витривалості у 

школярів середнього шкільного віку» 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

18. 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. Журнал «Русская філологія. Вестник Харьковского національного 

педагогического университета шимени Г.С. Сковороды»( Харьков, 2019. №1 

(67)); 

2. Журнал «Русская філологія. Вестник Харьковского національного 

педагогического университета шимени Г.С. Сковороды»( Харьков, 2019. №3 

(67)); 

3. Збірку наукових статей «Філологічні студії. Вип.27»(Харків, 2019); 

4. Журнал «Русская філологія. Вестник Харьковского національного 

педагогического университета шимени Г.С. Сковороды»( Харьков, 2019. №2 

(68)); 

5. Монографію аспірантки кафедри всесвітньої історії Т.С. Китиченко 

«Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві-1920-ті рр.»; 

6. Монографії д.психол.н., проф. М.А. Кузнєцова, к. психол. н., доц. Є.В. 

Заїки, к. психол.н., доц. Ю.Ю. Ходикікої «Психологія моторної пам'яті: 

прикладні аспекти». 

7. Навчально-методичний посібник Л.Г. Карпової «Дослідницька 

компетентність учителя в умовах співпраці з обдарованою особистістю» 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 
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19. Про присвоєння кафедрі української і світової літератури імені 

професора Леоніда Ушкалова 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Рекомендувати до друку: 

 

1. Присвоїти кафедрі української і світової літератури ім'я професора Леоніда 

Ушкалова. Називати кафедру української і світової літератури ім'ям 

професора Леоніда Ушкалова (рішення ухвалено одноголосно). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

20. Про затвердження кандидатур на преміювання за підсумками І 

кварталу 2019 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи С.В. Бережної з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

На підставі рішення вченої ради за високі професійні досягнення, за 

плідну педагогічну діяльність, відданість своїй справі, активну громадську 

роботу затвердити кандидатури на преміювання за підсумками І кварталу 

2019 року: 

1. Якушко Наталію Михайлівну – проректора з навчально- наукової 

роботи; 

2. Бойчука Юрія Дмитровича – проректора з наукової роботи; 

3. Калашник Любов Сергіївну – завідувача центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 
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21. Про створення Ботанічного музею Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, затвердження 

«Положення про ботанічний музей Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити Ботанічний музей Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

2. Затвердти «Положення про ботанічний музей Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

22. Про представленя до звання Почесного громадянина м.Харкова 

професору Б.М. Колногузенку 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Клопотати перед Харківською міською радою про представленя до звання 

Почесного громадянина м. Харкова професора Б.М. Колногузенка. 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 8 квітня 2019 року 

 

 

23. Про висунення кандидатур співробітників університету на здобуття 

іменних стипендій обласної державної адміністрації у 2019 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути кандидатуру Андрієвської Віри Михайлівни, професора 

кафедри інформатики, кандидата педагогічних наук, доцента на здобуття 

обласної іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації в 

галузі науки в 2019 році у номінації: Гуманітарні науки – стипендія імені 

Василя Назаровича Каразіна для обдарованих молодих науковців. 

2. Висунути кандидатуру Бойчука Юрія Дмитровича проректора з наукової 

роботи, професора кафедри спеціальної, інклюзивної і 

здоров'язбережувальної освіти, доктора педагогічних наук, професора на 

здобуття іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації в 

галузі науки в 2019 році у номінації: Гуманітарні науки – стипендія імені 

Василя Назаровича Каразіна для видатних науковців. 

3. Висунути кандидатуру Жерновникової Оксани Анатоліївни, доктора 

педагогічних наук , доцента, професора кафедри математики на здобуття 

іменної стипендії обласної державної адміністрації в галузі науки в 2019 році 

у номінації: гуманітарні науки – стипендія імені Василя Назаровича Каразіна 

для обдарованих молодих науковців. 

4. Висунути кандидатуру Зуба Станіслава Сергійовича проректора з 

інноваційної діяльності та перспективного розвитку, доктора фізико- 

математичних наук на здобуття обласної стипендії Харківської обласної 

державної адміністрації в галузі науки в 2019 році у номінації інформатика та 

комп'ютерні науки – стипендія імені Валентина Вікторовича Свиридова для 

видатних науковців. 

5. Висунути кандидатуру Кабусь Наталі Дмитрівни, професора кафедри 

соціальної педагогіки, доктора педагогічних наук, доцента на здобуття 



 

іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації в галузі 

науки в 2019 році у номінації: Гуманітарні науки – стипендія імені Василя 

Назаровича Каразіна для видатних науковців. 

6. Висунути кандидатуру Левченко Наталії Микитівни, професора кафедри 

української і світової літератури, доктора філологічних наук, доцента на 

здобуття іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації в 

галузі науки в 2019 році у номінації: Гуманітарні науки – стипендія імені В. 

Карабіна для видатних науковців. 

7. Висунути кандидатуру Маркіної Тетяни Юріївни на здобуття іменної 

стипендії облдержадміністрації в галузі науки у 2019 році в номінації 

«медицина і біологія» - стипендія імені І.І. Мечнікова для видатних 

науковців. 

8. Висунути кандидатуру Фоменко Карини Ігорівни, доцента кафедри 

практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доктора психологічних 

наук, доцента на здобуття іменної стипендії облдержадміністрації в галузі 

науки в 2019 році у номінації: гуманітарні науки – стипендія імені Василя 

Назаровича Каразіна для обдарованих молодих науковців. 

9. Висунути кандидатуру Чаплигіної Анжели Борисівни професора 

кафедри зоології, доктора біологічних наук, доцента на здобуття обласної 

стипендії Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки в 2019 

році у номінації: біологія, медицина (стипендія імені І.І. Мечнікова) для 

провідних науковців. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 
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24. Про висунення кандидатур на Премії Верховної Ради України 

молодим ученим 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути кандидатуру Жерновникової Оксани Анатоліївни, доктора 

педагогічних наук , доцента, професора кафедри математики на присудження 

Премії Верховної Ради України молодим ученим. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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25. Про призначення державної довічної стипендії для видатних діячів 

освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Клопотати перед МОН України про призначення довічної державної 

стипендії доктору філологічних наук, професору А.Т. Гулаку. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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26. Про висунення кандидатури С.С. Зуба для участі у конкурсному 

відборі членів підкомісії 105 Прикладна фізика та наноматеріалисектору 

вищої освіти Науково-методичної комісії 6, галузь 10(природничі науки) 

Міністерства освіти і науки України 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути кандидатуру Зуба Станіслава Сергійовича, проректора з 

інноваційної діяльності та перспективного розвитку, доктора фізико- 

математичних наук для участі у конкурсному відборі членів підкомісії 105 

Прикладна фізика та наноматеріалисектору вищої освіти Науково- 

методичної комісії 6, галузь 10(природничі науки) Міністерства освіти і 

науки України. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 
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27. 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 громадян КНР: 

 
 2019 - 1 

Ван Інчжи зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Ян Цзяін зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Чжан Ян зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

 
2019-2 

Цінь Шен зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Ван Юйхун зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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28. Про перенесення терміну стажування 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Перенести термін стажування кандидату економічних наук, доценту, 

доценту кафедри географії і методики викладання географії Муромцевій Ю.І. 

на перше півріччя 2020 року у зв’язку з виробничою необхідністю. 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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29. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії всіх спеціальностей  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити  перелік дисциплін вільного вибору здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії всіх спеціальностей. (Перелік додається). 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради               Т. І. Тищенко 
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30. Про затвердження освітніх програм першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Затвердити освітні програми першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради       Т.І. Тищенко 
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