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1. Про висунення на Державну премію України в галузі освіти у 2019 

році за номінацією «Вища освіта» Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» дослідження «Теоретико-методологічні 

засади та технології впровадження інклюзивного навчання в закладах 

вищої освіти» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути на Державну премію України в галузі освіти у 2019 році за 

номінацією «Вища освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» дослідження «Теоретико-методологічні засади та 

технології впровадження інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» . 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

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 професору Технічного 

університету в Берліні Крістофу Асмуту. 

2. Нагородити пам'ятним сувеніром «Скульптура Сковороди». 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Про створення і затвердження положення про науково-методичну 

лабораторію «Інноваційна математична освіта» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити науково-методичну лабораторію інноваційної математичної 

освіти. 

2. Затвердити положення про науково-методичну лабораторію інноваційної 

математичної освіти. 

3. Науковим керівником призначити д.п.н., професора, завідувача кафедри 

математики В.В. Моторіну. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про створення і затвердження положення про науково-дослідну 

«Лабораторію проблем технологій науково-педагогічних досліджень, 

прикладної педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити науково-дослідну «Лабораторію проблем технологій науково- 

педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції 

освітнього процесу» на громадських засадах. 

2. Затвердити положення про «Лабораторію проблем технологій науково- 

педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції 

освітнього процесу». 

3. Призначити науковим керівником лабораторії доктора пед. наук, доцента, 

професора кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя О.О. 

Матвєєву. 
 

Голова вченої ради 

  
 

І.Ф. Прокопенко 

 
Секретар вченої ради 

  
Т.І. Тищенко 
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5. Про створення і затвердження положення про науково-методичну 

лабораторію сучасних методик навчання фізики 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити науково-методичну лабораторію сучасних методик навчання 

2. Затвердити положення про науково-методичну лабораторію сучасних 

методик навчання фізики. 

3. Науковим керівником призначити д.п.н., професора кафедри В.В. Масича. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про створення і затвердження положення про науково-дослідну 

лабораторію з «Фізика твердого тіла» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити науково-дослідну лабораторію з «Фізика твердого тіла». 

2. Затвердити положення про науково-дослідну лабораторію з «Фізика 

твердого тіла». 

3. Науковим керівником лабораторії призначити к.ф.н., доцента, професора 

кафедри фізики Є.Б. Мальця. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про структурні зміни на історичному факультеті 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити на базі історичного факультету Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Центр методики 

викладання історії та суспільствознавчих дисциплін. 

 
2. Затвердити Положення про Центр методики викладання історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

 
3. Призначити керівником центру методики викладання історії та 

суспільствознавчих дисциплін кандидат історичних наук, доцента кафедри 

всесвітньої історії Яковенко Г.Г. на громадських засадах. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Про висунення кандидатур на здобуття стипендій Харківського 

міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 2019/2020 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Висунути кандидатури студентів: Козіна Сергія Валентиновича (5 курс, 

факультет фізичного виховання і спорту), Мирошниченко Тетяни Сергіївни 

(3 курс, природничий факультет), Піддубної Марини Віталіївни (3 курс, 

факультет іноземної філології), Самойлова Дмитра Сергійовича (2 курс, 

факультет фізичного виховання і спорту), Сергієнка Всеволода Сергійовича 

(2 курс, історичного факультету) на здобуття стипендій Харківського 

міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 2019/2020 році. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

9. Про затвердження лімітів стипендій 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити ліміти стипендіатів 

- Загальний ліміт стипендіатів - 40% 

- 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 – 20% 

- Ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і 

яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 

стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до 

навчального закладу -40%. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Звіт спеціалізованої вченої ради з політологічних наук К 64.053.08 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора політологічних наук, 

професора Г.М. Куц 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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11. 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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12. Про продовження терміну навчання Плащоватій Марині Сергіївні , 

аспірантці 3 року заочної форми навчання зі спеціальності «13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки» за державним замовленням. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Продовжити термін навчання до 19.11.2019 р. Плащоватій Марині 

Сергіївні, аспірантці 3 року заочної форми навчання зі спеціальності 

«13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки» за державним 

замовленням, у зв’язку з потребою її дитини у домашньому догляді з 

19.05.2019 р. по 19.11.2019 р. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

13. Про відрахування з аспірантури Фоменко Людмили Олександрівни, 

аспірантки 2 року навчання (заочної форми за контрактом) зі 

спеціальності «033 – Філософія» кафедри філософії 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахуванти з аспірантури Фоменко Людмили Олександрівни, аспірантки 

2 року навчання (заочної форми за контрактом) зі спеціальності «033 – 

Філософія» кафедри філософії (науковий керівник – О.В. Садоха) за 

порушення умов контракту з 4 червня 2019р. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

14. 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: 

1. Кузнецова О.І. «Психологія релігійного світогляду особистості» 

2. Радчук О.В. «Лінгвокогнітивна репрезентація поняття відсутність у 

російській мові» 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

1. Бєлінської В.Є.  «Концептосфера «Природа» у поетичному словнику 

П.М. Перебийноса та А.І. Кичинського» 

2. Гаврилової О.В. «Динамічні процеси в лексиці інформаційно- 

комп'ютерних технологій в українській мові» 

3. Жукової Н. С. «Когнітивні предиктори мотивації навчальної 

діяльності учнів основної школи» 

4. Кудрявцева К.О.  «Психологічні особливості образу міста у картині 

світу особистості юнацького віку» 

5. Любчича Р.І. «Формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів національної гвардії України в процесі 

фізичної підготовки» 

6. Попія А.С.  «Призначення покарання за сукупністю злочинів в 

кримінальному праві України» 

7. Магаррамлі Е.В. «Адміністративно-правові засади надання 

безоплатної правової допомоги в Україні» 

8. Мамай В.А. «Правове регулювання індивідуальних трудових 

спорів» 



 

3. Уточнити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

1.Грановської Т.Я. «Формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 

класів засобами мобільних технологій в процесі 

вивчення природничих дисциплін» 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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15. 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.О. Матвєєвої «Теоретичні і методичні засади педагогічної 

діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва» 

2. Монографію Т.Ю. Маркіної «Гомеостатичні властивості штучних 

популяцій комах та способи управління їх станом» 

3. Монографію Т.Ф. Осіпової «Невербальна комунікація та своєрідність її 

омовлення в українському дискурсі» 

4. Навчальний посібник Д.О. Новікова, О.М. Лук'янчикова, А.І. Жукової 

«Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях» 

5. Навчальний посібник «Аналітична економіка та макроекономічна 

політика» за загальною редакцією акад. І.Ф. Прокопенка, авторський 

колектив: О.В. Мельникова, О.В. Олійник, Ю.О. Олійник, І.В. Осьмірко, 

І.Ф. Прокопенко, Л.П. Радченко, В.К. Сідельнікова, І.В. Сідельнікова, В.В.  

Соляр, Н.В. Шиловцева. 

 
6. Збірку наукових статей «Міхеєвські читання», випуск 1, підготовлено 

к.і.н.,доц. кафедри історії України 

В.В. Колодою. 

 
 

7. Монографію В.В. Григораш «Організація внутрішнього аудиту в закладі 

загальної середньої освіти» 

8. Монографію Ю.В. Невської «Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: 

комунікативно-прагматичний вимір» 



 

9. Навчально-методичний посібник «Інноваційні методи викладання 

економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і 

магістрів з економіки» за загальною редакцією акад. І.Ф. Прокопенка 

авторський колектив: І.Ф. Прокопенко (кер. авт. кол.), Д.О. Гончаров, 

О.В. Мельникова, О.В. Олійник, Ю.О. Олійник, І.В. Осьмірко, Л.П. Радченко, 

В.К. Сідельнікова, І.В. Сідельнікова, В.В. Соляр, Н.В. Шиловцева. 

 
10. Колективну монографію Л.С. Рибалко, Р.І. Черновол-Ткаченко, Г.В. Твердохліб 

«Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище; технологія 

самореалізації вчителів іноземної мови». 

 
11. Колективну монографію Л.С. Рибалко, Р.І. Черновол-Ткаченко, І.І. Горбачової 

«Формування професійної мобільності вчителів: акмеологічний підхід; загальна середня 

освіта». 

 
12. «Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та моделі реалізації». Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (22 травня 2019 року) І частина. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

16. Про рекомендацію на отримання звання заслуженого працівника 

освіти Денисенко А. О., канд. пед. наук, доцентом кафедри історії 

педагогіки 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, доктора 

педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Рекомендувати на отримання звання заслуженого працівника освіти Денисенко А. О., 

канд. пед. наук, доцентом кафедри історії педагогіки. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

17. Про затвердження розроблених приймальною комісією додаткових 

форм бланків для вступної кампанії 2019 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора біологічних наук, декана 

природничого факультету, відповідального секретаря приймальної комісії Т.Ю. Маркіну з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити розроблені приймальною комісією додаткові форми бланків для вступної 

кампанії 2019 року. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 3 червня 2019 року 

 

 

18. Про затвердження освітніх програм першого (бакалаврського),другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Політологія», «Психологія», 

«Соціологія». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-

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

означеногопитання, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Затвердити освітні програми першого (бакалаврського),другого 

(магістерського) рівня вищої освіти«Політологія», «Психологія», «Соціологія». 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретарвченої ради       Т.І. Тищенко 
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