
Ухвала Вченої ради  
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Протокол №1 від 10 лютого 2017 року 

 

1. Наукова доповідь: «Проблема дитинства у вітчизняній педагогічній 

думці ХХ століття» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, доцента 

кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи С.Є. Лупаренко 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 №1 від 10 лютого 2017 року 

2. Про затвердження «Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів, аспірантів і докторантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів ХНПУ імені  Г.С. Сковороди».  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про втрату чинності «Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

УХВАЛИЛА:  

 

1. Вважати, що втратило чинність «Положення про стипендіальне 

забезпечення студентів» (рішення Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

протокол № 7 від 04.12.2015 року.  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Про Звіт голови 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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5. Звіт докторанта третього року навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію докторанта третього року навчання 

Д.А. Кобцева з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1.Звіт докторанта третього року навчання Д.А. Кобцева затвердити.  

 

2. Роботу над дисертацією і над монографією прискорити. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6. Про затвердження голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

ступенем БАКАЛАВР в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди на 2017 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем БАКАЛАВР в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2017 рік. 

 

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 освітньо-

кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАІСТ та освітнім ступенем МАГІСТР в 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди на 2017 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАІСТ 

та освітнім ступенем МАГІСТР в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2017 рік.  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про подовження відпустки по догляду за дитиною Самсоненко Наталії 

Ігорівни, аспірантці 2 року денної форми  навчання зі спеціальності 

«10.02.02 – російська мова» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. 

Калашникова Г.Ф.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Подовжити відпустку по догляду за дитиною Самсоненко  Наталії 

Ігорівни, аспірантці 2 року денної форми  навчання зі спеціальності «10.02.02 

– російська мова», з 11.02.2017 р. до 11.08.2017 р. у зв’язку зі станом 

здоров’я дитини.  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. 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: 

 

Цибулько О.С. Культурний вимір історичної творчості. 

 Наук.конс. – д.філос.н., проф. С.В. Бережна. 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Логвиненко І.А. Антропоніми турецької мови: 

лінгвокультурологічний та прагматичний аспекти 

Сосніхіної С.Є. Структура ціннісно-смислової сфери студентів з 

різним сімейним статусом 

  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Рекомендувати до друку:  

1. Курс лекцій «Історія художньо-педагогічної освіти ХХ століття» 

Т.В. Паньок. 

2. Монографію «Діагностика якості компетенцій майбутніх учителів: 

зарубіжний та український досвід» В.М. Гриньової, О.О. Матвєєвої. 

3. Монографію «Життєстійкість та образ власного здоров’я у студентів» 

М.А. Кузнєцова, Л.М. Зотової. 

4. Монографію «Інституційний вимір реформування системи освіти 

України» В.В. Сагуйченко. 

5. Навчальне видання «Фізіологія рослин. Методичні рекомендації для 

лабораторних робіт». Укладачі: В.В. Грицайчук, Л.В. Никитюк. 

6. Навчально-методичний посібник «Readingforpsychologists» Фоменко 

К.І., Кузнецова О.І. 

7. Навчально-методичний посібник «Культура голосу педагога 

(теоретичний та методичний аспекти)» В.М. Гриньової, Л.Є. Перетяги. 

 

  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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11. Про зняття надбавок і доплат 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

У звязку з недостатнім фінансуванням прошу зняти встановлені надбавки і 

доплати з 01.03.2017 р. наступним працівникам: 

1. Кордубан М.В., доценту кафедри вокальної культури і сценічної 

майстерності вчителя – 30% за складність і напруженість в роботі. 

2. Борисову В.А.,  доценту кафедри англійської фонетики і граматики – 

30% за складність і напруженість в роботі. 

3. Черніковій І.В.,  доценту кафедри історії України – 30% за високі 

досягнення в праці. 

4. Данилюку М.М., доценту кафедри музично-інструментальної 

підготовки – 30% за складність і напруженість в роботі. 

5. Єсьман І.В., доценту кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти – 30% за складність і напруженість в роботі. 

6. Никитюк Л.В., доценту кафедри ботаніки – 30% за складність і 

напруженість в роботі. 

7. Борисенко Н.О., доценту кафедри історії педагогіки і порівняльної 

педагогіки – 30% за складність і напруженість в роботі. 

8. Кабардіну С.О., доценту кафедри світової літератури – 30% за 

складність і напруженість в роботі. 

9. Глушич В.В., доценту кафедри історії педагогіки і порівняльної 

педагогіки – 30% за складність і напруженість в роботі. 

10.  Яциніній Н.О., доценту кафедри інформатики – 30% за складність і 

напруженість в роботі. 

11.  Голенковій Ю.В., доценту кафедри гімнастики, музично-ритмічного 

виховання та єдиноборств – 30% за складність і напруженість в роботі. 

12.  Алтуховій Г.В., доценту кафедри образотворчого мистецтва – 30% за 

складність і напруженість в роботі. 

13.  Андрюшковій О.А., викладачу кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права – 30% за складність і напруженість 

в роботі. 



14.  Захаревській А.А., старшому лаборанту кафедри українознавства і 

лінгводидактики – 30% за складність і напруженість в роботі. 

15.  Процевському В.О., декану юридичного факультету – 15% за 

складність і напруженість в роботі. 

16.  Олійник Т.О., професору кафедри інформаційних технологій – 50% за 

складність і напруженість в роботі. 

17.  Ростовцеву В.І., зав. кабінетом інформаційних технологій – 50% за 

складність і напруженість в роботі. 

18.  Турку І.Ф., директору бібліотеки – 15% за складність і напруженість в 

роботі. 

19.  Мазурковій Н.А., старшому інспектору центру міжнародного 

співробітництва та міжнародної освіти – 45% за якісні показники в 

роботі. 

20.  Ратієвій О.В., старшому лаборанту кафедри ТМФВ – 50% за 

складність і напруженість в роботі. 

21.  Соляр В.В., доценту кафедри фінансів і обліку – 30% за складність і 

напруженість в роботі. 

22.  Литвиненко Т.А., зав. кабінетом кафедри суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти – 30% за складність і напруженість в 

роботі. 

23.  Танько Т.П., декану факультету дошкільної освіти – 30% за складність 

і напруженість в роботі. 

24.  Стойка Е.В., інженеру кафедри інформаційних технологій – 50% за 

складність і напруженість в роботі. 

25.  Кривенцовій І.В., доценту кафедри фізкультурно-оздоровчого та 

спортивного фехтування – 20% за складність і напруженість в роботі. 

26.  Губі А.В., зав. кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту 

освіти встановити надбавку за складність і напруженість в роботі в 

розмірі 30% замість раніше встановленої 50%. 

27.  Жаданенко Л.О., зав. кабінетом кафедри економічної теорії встановити 

надбавку за складність і напруженість в роботі в розмірі 30% замість 

раніше встановленої 50%. 

28.  Ляшенко А.М., доценту кафедри циклічних видів спорту зняти 

надбавку у розмірі 20% за складність і напруженість в роботі і 

встановити доплату у розмірі 10% за завідування кафедрою. 

 

  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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12. 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 Зозулю Наталію Олександрівну,  аспірантку 1 

року заочної форми навчання зі спеціальності  «015 – Професійна освіта» (за 

контрактом) з 15.04.2017 р. за втрату зв’язку з науковим керівником, 

кафедрою, несплату коштів за навчання (науковий керівник – канд. пед. наук, 

професор Тихонович В.М.). 

 

2. Михайлова М.В., аспіранта 2 року заочної форми навчання (за контрактом) 

зі спеціальності «12.00.08 – кримінальне право та кримінологія,  

кримінально-виконавче право», відрахувати з аспірантури з 01.02.2017 р. за 

втрату зв’язку з науковим керівником, кафедрою, несплату коштів за 

навчання.  

Підстава: рапорт першого проректора з візою ректора. 

 

3.  Попій А.Л. аспірантку 2 року заочної форми навчання (за контрактом) зі 

спеціальності «12.00.08 – кримінальне право та кримінологія,  кримінально-

виконавче право», відрахувати з аспірантури з 01.02.2017 р. за втрату зв’язку 

з науковим керівником, кафедрою, несплату коштів за навчання.  

Підстава: рапорт першого проректора з візою ректора. 

 

4. Фільцову Є.А., аспірантку 1 року вечірньої форми навчання (за 

контрактом) зі спеціальності «053 – Психологія», відрахувати з аспірантури з 

01.02.2017 р. за втрату зв’язку з науковим керівником, кафедрою, несплату 

коштів за навчання.  

Підстава: рапорт першого проректора з візою ректора. 

  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 



Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №1 від 10 лютого 2017 року 

13. Про затвердження навчальних планів аспірантів іноземних громадян 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити навчальні плани аспірантів іноземних громадян.  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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14.  Про затвердження програм для вступного випробування до 

аспірантури у 2017 році зі спеціальностей: 011  Науки про освіту; 015 

Професійна освіта  (за спеціалізаціями); 017 Фізична культура і спорт; 

032 Історія та археологія; 033 Філософія; 035 Філологія; 052 Політологія; 

053 Психологія; 081 Право; 091 Біологія. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити  програми для вступного випробування до аспірантури у 2017 

році зі спеціальностей: 011  Науки про освіту; 015 Професійна освіта  (за 

спеціалізаціями); 017 Фізична культура і спорт; 032 Історія та археологія; 033 

Філософія; 035 Філологія; 052 Політологія; 053 Психологія; 081 Право; 091 

Біологія. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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15. Про затвердження кошторису витрат студентського самоврядування 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, доктора філософських наук, професора С.В. Бережної з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити кошторис витрат студентського самоврядування на 2017 рік. 

 
КОШТОРИС ВИТРАТ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

на 2017 рік 

 

___02125585_Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди___ 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

_____________________________м. Харків_____________________________________ 

( найменування міста, району, області ) 

Вид бюджету __державний________________________________________________________________________, 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  220 Міністерство освіти і науки України, 

код та назва програмної класифікації  видатків та кредитування державного бюджету 2201160  

« Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практик» 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* ______________)       

( грн.) 

Найменування Код 

Усього на рік 

Разом 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

НАДХОДЖЕННЯ – усього Х  628631,27 628631,27 

Надходження коштів із загального фонду Х  Х  



бюджету 

Надходження коштів із спеціального фонду 

бюджету, у т.ч. 

Х 
Х 

628631,27 628631,27 

- надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

25010000 Х 628631,27 628631,27 

- плата за послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
25010100 Х 628631,27 628631,27 

- надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності  
25010200 Х   

- плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х   

- надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)  

25010400 Х   

Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ 

25020000 
Х   

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х   

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об’єктів 

нерухомого майна, що перебувають у 

приватній власності фізичних або юридичних 

осіб 

25020200 Х   

Інші надходження, у тому числі:  Х   

- інші доходи  Х   

- фінансування - разом  Х   

- повернення кредитів до бюджету   Х   

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х  628631,27 628631,27 

Поточні видатки 2000  628631,27 628631,27 

Оплата праці  2110  351085,71 351085,71 

Заробітна плата 2111  351085,71 351085,71 

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112    



Нарахування на оплату праці 2120  77238,86 77238,86 

Використання товарів і послуг 2200    

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210    

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220    

Продукти харчування 2230  121948,94 121948,94 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  44830,57 44830,57 

Видатки на відрядження 2250  22578,57 22578,57 

Видатки та заходи спеціального призначення 2260    

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  10948,62 10948,62 

Оплата теплопостачання 2271  1858,62 1858,62 

Оплата водопостачання і водовідведення 2272  7788 7788 

Оплата електроенергії 2273    

Оплата природного газу 2274    

Оплата інших енергоносіїв 2275  1302 1302 

Оплата енергосервісу 2276    

Дослідження і  розробки, окремі заходи по 

реалізації державних       ( регіональних ) 

програм 

2280    

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних ( 

регіональних ) програм 

2281    

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2282    

Обслуговування боргових зобов’язань  2400    

Обслуговування внутрішніх боргових 

зобов’язань 

2410 
   

Обслуговування зовнішніх боргових 

зобов’язань 

2420 
   

Поточні трансферти  2600    

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

2610 
   



Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів 

2620 
   

Поточні трансферти урядам іноземних держав 

та міжнародним організаціям 

2630 
   

Соціальне забезпечення 2700    

Виплата пенсій і допомоги 2710    

Стипендії 2720    

Інші виплати населенню 2730    

Інші поточні видатки 2800    

Капітальні видатки 3000    

Придбання основного капіталу 3100    

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3110 
   

Капітальне будівництво ( придбання ) 3120    

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121    

Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів  

3122    

Капітальний ремонт 3130    

Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень) 

3131    

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132    

Реконструкція та реставрація 3140    

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141    

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142    

Реставрація пам’яток культури, історії та 

архітектури 

3143    

Створення державних запасів і резервів 3150    

Придбання землі і нематеріальних активів 3160    

Капітальні трансферти 3200    

Капітальні трансферти підприємствам( 

установам, організаціям ) 

3210 
   

Капітальні трансферти органам державного 3220    



управління інших рівнів 

Капітальні трансферти урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

3230    

Капітальні трансферти населенню 3240    

Надання внутрішніх кредитів 4110    

Надання кредитів органам державного 

управління інших рівнів 

4111    

Надання кредитів підприємствам, установам, 

організаціям 

4112    

Надання інших внутрішніх кредитів 4113    

Надання зовнішніх кредитів 4210    

Нерозподілені видатки 9000    

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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16. Про затвердження освітніх програм другого (магістерського) рівня 

вищої освіти «Початкова освіта», «Математика в закладах освіти», 

«Музичне мистецтво». 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА 

1. Затвердити освітні програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти«Початкова освіта», «Математика в закладах освіти», «Музичне 

мистецтво». 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретарвченої ради       Т.І. Тищенко 

  



 


