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1. Про представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря 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 світової літератури присвоїти Криворучко 

Світлані Костянтинівні. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри математики присвоїти Жерновниковій Оксані 

Анатоліївні. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри інформатики присвоїти Пономарьовій Наталі 

Олександрівні. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента кафедри української і зарубіжної літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова присвоїти Лук'яновій Ользі Сергіївні. 

 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 
звання доцента кафедри українознавства і лінгводидактики присвоїти 

Нестеренко Наталі Петрівні.   

 

Голова вченої ради 

 

 
Секретар вченої ради 

  

І.Ф. Прокопенко 

 

 
Т.І. Тищенко 
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2. Про затвердження Наглядової ради університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Наглядову раду університету та відповідні нормативні 

документи. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Про оптимізацію структурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Провести до 1.02.2010 р. роботи по оптимізації Факультетів у 

відповідності до вимог Закону України про вищу освіту; 

2. Включити факультет славістики до складу українського мовно- 

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка; 

3.Включити художньо-графічний факультет до складу факультету мистецтв. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання 

„Людина року – 2019” 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання 

„Людина року – 2019”. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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виховання (завідувач кафедри – Худолій О.М. – доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор). 

5. Визнати переможцем у номінації «Краща кафедра з науково-дослідної 

роботи» - кафедру англійської фонетики і граматики (завідувач кафедри – 

Перлова В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент). 

 

 

 

5. Затвердження рішення комісії щодо визначення кращої кафедри з 

наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця 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. Визначити кращим за результатами анкети «Викладач очима студентів» та 

вручити пам’ятне посвідчення: 

- Ушмарову Вікторію Володимирівну – доктора педагогічних наук, 

професора кафедри початкової і професійної освіти; 

- Чернушенко ніну Миколаївну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній освіті; 

- Чухно Олену Анатоліївну – викладача кафедри англійської фонетики і 

граматики. 

2. Визначити кращим у номінації «Кращий тренер» та вручити памятнее 

посвідчення: 

- Пахомову Сніжану Володимирівну – тренер з волейболу Спортивного 

клубу; 

- Стрельнікову Євгенію Янівну – старшого викладача кафедри 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор. 

- Сірого Олександра Володимировича – старшого викладача кафедри 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор. 

3. Визначити переможцями у номінації «Інноваційний прорив року» та 

вручити пам’ятне посвідчення: 

- Боярську – Хоменко Анну Володимирівну, 

- Прокопенко Ірину Андріївну, 

4. Визнати переможцями у номінації «Краща  кафедра за  загально 

університетським рейтингом» - кафедру  теорії і  методики фізичного 



 

6. Визнати переможцем у номінації «Краща кафедра з профорієнтаційної 

роботи» - кафедру дизайну (завідувач кафедри – Григорова Л.С. – кандидат 

педагогічних наук, доцент). 

7. Визначити переможцем у номінації «Молодий науковець року» та вручити 

пам’ятне посвідчення – Башкір Ольгу Іванівну – доктора педагогічних наук, 

доцента кафедри педагогіки і педагогіки вищої школи. 

8. Визначити переможцями у номінації «Науковець року» та вручити 

пам’ятне посвідчення: 

- Доценко Світлану Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

завідувача кафедри інформаційних технологій; 

- Стадника Олександра Григоровича – кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри географії і методики викладання географії. 

9. Визначити переможцями у номінації «Громадський діяч» та вручити 

пам’ятне посвідчення: 

- Білецьку Світлану Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті; 

- Чернікову Інну Володимирівну – кандидата історичних наук, доцента 

кафедри історії України. 

10. Визначити переможцем у номінації «Взірець професійної майстерності» 

та вручити пам’ятне посвідчення – Бугаєць Наталію Анатоліївну – кандидата 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри хореографії. 

11. Визначити переможцем у номінації «Міжнародна наукова активність» та 

вручити пам’ятне посвідчення – Козіну Жанетту Леонідівну – доктора наук з 

фізичного виховання та спорту, професора, завідувача кафедри олімпійського 

і професійного спорту та спортивних ігор. 

12. Визначити переможцями у номінації «За відданість професії» та вручити 

пам’ятні посвідчення: 

- Науменко Тетяну Петрівну – сторожа навчального корпусу № 1; 

- Гуру Анну Олександрівну – заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

13. Визначити переможцем у номінації «За щирість до справи» - Олійника 
Миколу Олександровича – керівника Дирекції експлаутації комплексу 

спортивних споруд. 

 
 

Голова вченої ради 

  

 
 

І.Ф. Прокопенко 

 
Секретар вченої ради 

  
Т.І. Тищенко 
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6. Про запит щодо подання на старшого дослідника доктора фізико- 

математичних наук С.С. Зуба 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Підтримати клопотання про надання відгуків фахівцями Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на кандидатуру С.С. Зуба 

щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 113 

«Прикладна математика». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Стратегію інтернаціоналізації Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Звіт «Про результати виконання Антикорупційної програми 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди» за 2019 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію уповноваженого з питань 

запобігання та виявлення корупції, помічника ректора з режиму та безпеки 

В.В. Ситніка з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Звіт затвердити. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №8 від 20 грудня 2019 року 

 

 

9. Про утворення одноразової ради для проведення захисту дисертації 

Чжан Ювень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Утворити одноразову раду для проведення захисту дисертації Чжан 

Ювень. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Відрахувати з аспірантури з Дзеревяго Ярослави Вікторівни, аспірантки 3 

року навчання (денної форми, за державним замовленням) зі спеціальності 

«035 – Філологія» кафедри української і зарубіжної літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова (науковий керівник 

Лямпрехт О.В.) у зв`язку з виїздом за кордон.01.01.2020 р. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити наступні положення: 

 положення про кафедру англійської мови 

 положення про культурно-мистецький центр 

 положення про відділ аспірантури і докторантури 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 положення про запобігання і протидію дискримінації та 

сексуальним домаганням у ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

 положення про загально університетський конкурс 

«СТУДЕНТ РОКУ»; 

 положення про комісію з питань етики та біоетики 

природничого факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про створення і затвердження положення спортивного центру 

«Академія боксу» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Створити центр «Академія боксу». 

2. Затвердити положення про спортивний центр «Академія боксу». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про оновлення організаційно-структурної схеми ХНПУ 

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. Оновити організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про правила прийому до Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди у 2020 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити правила прийому до Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди у 2020 році. 

2. Затвердити положення про приймальну комісію у 2020 році. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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15. 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. Змінити тему дисертаційних робіт: 

1.Даниленко Н.М.                Ставлення до власної зовнішності в структурі      

                                        суб'єктності дівчат юнацького віку. 

2. Затвердити теми докторських дисертаційних робіт: 

1.Васильєвої О.В.     Особливості мовного спілкування в міжкультурній взаємодії. 

2.Шабінського М.Є. Морфологія реклами: когнітивно-дискурсивний і функційно-

прагматичний аспекти. 

3. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт:   

1. Дай Чжен                              Професійна підготовка майбутніх фахівців з               

                                                анімаційного дизайну у вищих навчальних   

                                                закладах освіти КНР. 

2. Хоу Ісюань                             Педагогічне стимулювання майбутніх учителів   

                                                хімії до професійної самореалізації в  

                                                світньому процесі в закладах вищої освіти   

                                                України й Китаю. 

3. Цзю Дутин                             Професійна підготовка майбутніх фахівців з   

                                                 графічного дизайну у вищих закладах освіти  

                                                 КНР. 

 

4. Ян Ян                                        Педагогічна підтримка професійно-особистісної   

                                                  самореалізації майбутнього вчителя музики у   

                                                  КНР та Україні (порівняльний аналіз). 

            

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 
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16. 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. Халіман «Граматика оцінки: морфологічні категорії 

української мови». 

2. Монографію к.ф.н. Тєлєжкіної «ЗВУК-СЛОВО-ТЕКСТ: мова 

української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття». 

3. Журнал «Русская филология. Вестник Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковооды» (Харьков, 2019. №4 

(70)). 

4. Монографію Боярської-Хоменко А.В. «Освіта дорослих в країнах 

Центральної та Східної Європи: ретроспективний аналіз». 

5. Монографію Твердохліб Т.С. «Розвиток педагогічної освіти в 

навчальних закладах Православної церкви в українських губерніях 

Російської імперії (ХІХ – початок ХХ століття)». 

6. Монографію докторантки кафедри світової літератури, кандидата 

філологічних наук, доцента Лепетюхи А.В. «Моно- та полі предикативні 

висловлення із синтаксичною синонімією (на матеріалі французької 

художньої прози ХХ – початку ХХІ століть)». 

7. Монографію Хлєбнікової Т.М. «Організація особистісно 

зорієнтованого навчання в системі післядипломної освіти». 

8. Монографію к.ю.наук, доцента Лук'янчикова О.М. на тему «Правове 

регулювання матеріальної відповідальності роботодавця». 

9. Монографію Безрука О.О. «Мобілізаційний потенціал суспільства у 

демократичних трансформаціях». 

10. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип.3 (93). 

11. Збірку наукових праць №47 «Теорія та методика навчання та 

виховання». 



 

12. Збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології і 

культурології, 2019.- Вип.2 (частина3) (20). 

13. Збірник матеріалів методологічного семінару кафедри наукових основ 

управління за 2018-2019 н.р. «Забезпечення якості освіти: підходи моделі, 

механізми реалізації». 

14. Наукове видання «Інновації в упралінні закладами освіти: теорія та 

практика. Матеріали студентської науково-практичної конференції (6 

листопада 2019 року)». 

15. Навчально-методичний посібник Житєньової Н.В. «Візуальні 

дидактичні засоби: створення та використання в освітній практиці». 

16. Збірник наукових праць «Біологія та валеологія». Випуск 21, 2019 рік. 

17. Видання «Історія природничого факультету», присвяченого 80-річчю 

природничого факультету. 

18. Підручник «Вірусологія» (автори Шамрай С.М., Леонтьєв Д.В.). 

19. Навчальний посібник Гармаш Л.В. «Історія російської літератури 

першої половини ХІХ ст.» 

20. Бібліографічний довідник «"Вінець моїх свічад, що знають геть усе…": 

літературознавчий світ Леоніда Ушкалова» (упорядник, науковий редактор та 

передмова Н. Левченко). 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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17. Про «План реагування на надзвичайні ситуації Харківського 

національного 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. Затвердити «План реагування на надзвичайні ситуації Харківського 

національного університету імені Г.С. Сковороди».. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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18. Про перейменування збірника «Біологія та валеологія» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Клопотати перед Міністерством юстицій України, щодо перейменування 

назви збірника наукових праць «Біологія та валеологія» на «Біолізноманіття, 

екологія та експериментальна біологія», «Biodiversity, ecology and 

experimental biology». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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19. Про затвердження кількості кредитів у блоках дисциплін вільного 

вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити 23 кредити у блоках дисциплін вільного вибору здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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20. Про затвердження лімітів стипендіатів на 1 семестр 2020-2021 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити ліміт стипендіатів на 1 семестр 2020-2021 н.р.: 

 Загальний ліміт стипендіатів – 42% 

 Ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, 

визначається від загальної кількості студентів, які отримують академічну 

стипендію – 3%. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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21. Про затвердження звітів про науково-дослідні роботи кафедр, що не 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

для УкрІНТЕІ 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Звіти про науково-дослідні роботи кафедр, що не фінансуються за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету, для УкрІНТЕІ затвердити. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 
 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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22. Про затвердження звітів про науково-дослідні роботи кафедр, що 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

для УкрІНТЕІ 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Звіти про науково-дослідні роботи кафедр, що фінансуються за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету, для УкрІНТЕІ затвердити. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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23. Про затвердження започаткованого наукового електронного видання 

«Астрея» та складу редакційної колегії 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити започатковане наукове електронне видання «Астрея» та склад 

його редакційної колегії. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

доктора філософії (освітньої та наукової складових) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити індивідуальні плани здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії (освітньої та наукової складових) таких аспірантів громадян 

КНР: 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

2019-5 

Ян Чженьюй зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Ян Ян зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 
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25. Про затвердження освітньої програмипершого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти «Корекційна та інклюзивна освіта» 

 

Заслухавшита обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи, 

кандидата педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеногопитання, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Затвердити освітню програмупершого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Корекційна та інклюзивна освіта». 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретарвченої ради       Т.І. Тищенко 
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