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1. Конкурсні справи 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1.1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду декана факультету славістики Козлову Аллу Григорівну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду декана історичного факультету Мірошніченко Світлану 

Валентинівну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду завідувача кафедри політології, соціології та 

культурології Безрука Олександра Олександровича 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду завідувача кафедри економічної теорії Зеленька 

Олександра Олеговича 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри олімпійського і професійного спорту 

та спортивних ігор Козіну Жанну Леонідівну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри Образотворче мистецтво Паньок 

Тетяну Володимирівну 

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



Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри всесвітньої історії Рябченко Ольгу 

Леонідівну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри економічної теорії, фінансів і обліку 

Соляр Вікторію Василівну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти Туренко Наталію Миколаївну 

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

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи Башкір Ольгу Іванівну 

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

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри історії України Богдашину Олену 

Миколаївну 

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

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри світової літератури Криворучко 

Світлану Костянтинівну 

(“за” – 34, “проти” – 7, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи Пісоцьку Марину Емілівну 

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

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри соціальної педагогіки Романову 

Інну Анатоліївну 

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

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи Ткачову Наталію Олександрівну 

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



Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду професора кафедри наукових основ управління і 

психології Фальову Олену Євгенівну 

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

 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду професора кафедри теорії та методики мистецької освіти 

та диригентсько-хорової підготовки вчителя Фоміна Володимира 

Вікторовича 

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

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

 

2. Ликовій Ірині Олександрівні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри зоології. 

 

2. Партолі Вікторії Вікторівні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри природничо-математичних 

дисциплін. 

 

3. Полянському Антону Олександровичу щодо результатів таємного 

голосування про присвоїти вчене звання доцента кафедри кримінально- 

правових дисциплін. 

 

4. Ростовській Вікторії Іванівні щодо результатів таємного голосування 

про присвоїти вчене звання доцента кафедри наукових основ управління і 

психології. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Наукова доповідь: «Підготовка майбутніх учителів до професійної 

орієнтації школярів в контексті ідей нової української школи» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, доцента, 

професора кафедри інформатики Н.О. Пономарьової 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. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання 

„Людина року – 2018” 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, ректора І.Ф. Прокопенка з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Присвоїти почесне звання «Людина року – 2018»: 

Довженко Тетяні Олексіївні – доктору педагогічних наук, професору, 

доценту, декану факультету початкового навчання. 

2. Присвоїти почесне звання «Людина року – 2018»: 

Микитюку Сергію Олександровичу – доктору педагогічних наук, 

професору. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Затвердження рішення комісії щодо визначення кращої кафедри з 

наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця у 

2018 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Визначити кращою кафедрою з науково-дослідної роботи – кафедру теорії 

і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі 

(завідувач кафедри – д.п.н., професор Ткаченко Лідія Петрівна). 

2. Визначити кращим науковцем – Чаплигіну Анжелу Борисівну – доктора 

біологічних наук, доцента, доцента кафедри зоології. 

3. Визначити кращим молодим науковцем – Фоменко Карину Ігорівну – 

доктора психологічних наук, доцента, доцента кафедри практичної 

психології. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про створення науково-методичних та науково-дослідних лабораторій 

в університеті 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Створити в структурі університету такі підрозділи на громадських засадах: 

1. Науково-методичну лабораторію громадянської та міжкультурної освіти 

(науковий керівник – проф. Юрʼєва К.А.). 

2. Науково-методичну лабораторію з вивчення проблем освіти дорослих 

(науковий керівник – доц. Боярська-Хоменко А.В.). 

3. Науково-методичну лабораторію STREAM – освіти (науковий керівник – 

проф. Олефіренко Н.В.). 

4. Науково-методичну лабораторію інноваційних технологій початкової 

освіти (науковий керівник – проф. Ткаченко Л.П.). 

5. Науково-методичну лабораторію з охорони, розвитку та вдосконалення 

голосу представників голосомовних професій (науковий керівник – доц. 

Перетяга Л.Є.). 

6. Науково-дослідну лабораторію кінезіології (науковий керівник – проф. 

Козіна Ж.Л.). 

7. Науково-дослідну лабораторію біотехнології (науковий керівник – проф. 

Маркіна Т.Ю.). 

8. Науково-дослідну лабораторію лінгвістичних експертиз (науковий 

керівник –проф. Голобородько К.Ю.). 

9. Науково-дослідну лабораторію аналітичної хімії довкілля (науковий 

керівник – проф. Свєчнікова О.М.). 



 

10. Науково-дослідна лабораторія моніторингу і охорони довкілля (науковий 

керівник – доц. Чаплигіна А.Б.). 

2. Змінити назви вже існуючих підрозділів: 

1. Науково-навчальна лабораторія розробки програмного забезпечення 

(замість навчальна лабораторія розробки програмного забезпечення) 

(Інститут інформатизації освіти). 

2. Навчально-наукова археологічна лабораторія (замість археологічна 

камеральна лабораторія) (історичний факультет). 

3. Науково-методичний тренінговий центр соціального і професійного 

розвитку людини (замість тренінговий центр соціального і професійного 

розвитку людини). Центр підпорядкувати проректору з наукової роботи. 

3. Створені підрозділи функціонують на громадських засадах та 

підпорядковуються проректору з наукової роботи. Створені лабораторії 

науково-методичного спрямування ввести до складу науково-методичного 

тренінгового центру соціального і професійного розвитку людини. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження «Антикорупційної програми Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» 

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. Затвердити «Антикорупційну програму 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 2018 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. Затвердити звіт «Про результати виконання Антикорупційної програми 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди» за 2018 рік. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження «Правил прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2019 році» 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії, доктора біологічних наук, професора Т.Ю. Маркіної з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Правила прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2019 році». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про затвердження «Положення про приймальну комісію на 2019 рік» 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії, доктора біологічних наук, професора Т.Ю. Маркіної з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про приймальну комісію на 2019 рік». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження «Положення про підготовче відділення для 

іноземних громадян» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про підготовче відділення для іноземних 

громадян». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження лімітів стипендіатів 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити ліміт стипендіатів на 2 семестр 2018/2019 н.р. 

- 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 – 12%. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження обсягів роботи відповідно до посад науково- 

педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Установити наступний обсяг навчальної роботи штатним науково- 

педагогічним працівникам університету : 
 

 

№ 
з/п 

Посада 
Загальний обсяг 

годин 

1. Ректор, проректор, директор інституту 
(на умовах погодинної оплати праці) 

— 240 год. 

2. Декан /на посаді/ (на умовах погодинної оплати праці)  200 год. 

3. Завідувач кафедри, професор, доктор наук — 600 год. 

4. Завідувач кафедри, професор, кандидат наук — 600 год. 

5. Завідувач кафедри, доцент, кандидат наук — 600 год. 

6. Завідувач кафедри, доцент без вченого ступеня — 600 год. 

7. Професор, доктор наук — 600 год. 

8. Професор без вченого ступеня доктор наук — 600 год. 

9. Доцент, кандидат наук — 600 год. 

10. Доцент без вченого ступеня — 600 год. 

11. Викладач, кандидат наук — 600 год. 

12. Старший викладач — 600 год. 

13. Викладач — 600 год. 

 

1. Установити навчальне навантаження викладачам, ст. викладачам, 

доцентам, професорам, які працюють за сумісництвом - 600 годин. 

2. Установити для професорів річний мінімальний обсяг лекційних занять 

— 30 годин. 

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні 

навчальних занять на художньо-графічному факультеті, установити 



загальний обсяг навантаження 500 годин на рік на умовах погодинної оплати 
 

праці. 

4. Установити для концертмейстерів, які працюють на факультетах 

мистецтв та дошкільної освіти, обсяг навантаження на повну ставку 960 

годин на рік з урахуванням обсягу практичних (у тому числі індивідуальних) 

занять за навчальними планами на підготовку осіб за певними освітніми 

рівнями. 

5. Установити наступний обсяг річного педагогічного навантаження 

науково-педагогічним працівникам університету: 

— професорсько-викладацький склад — 1524 години; 

— концертмейстери — 1692 години 

(максимально допустиме значення відхилення від установлених норм — 

+5%). 

6. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директорів 

інститутів, їхніх заступників, завідувачів кафедр. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально- 

наукової роботи Якушко Н.М. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про затвердження показників прийому до докторантури та 

аспірантури 2019 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу докторантури і 

аспірантури, кандидата філологічних наук, професора І.В. Разуменко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити показники прийому до докторантури за рахунок бюджетного 

фінансування на 2019 рік у кількості 12 місць, у тому числі за 

спеціальностями: 
 
 

Шифр та найменування спеціальності Прийом 

011 Освітні, педагогічні науки 2 

015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

2 

033 Філософія 1 

035 Філологія 5 

052 Політологія 1 

053 Психологія 1 

  

Всього 12 

 

 
2. Затвердити показники прийому до аспірантури за рахунок бюджетного 

фінансування на 2019 рік у кількості 119 місць (63 місця – денна форма 

навчання та 56 місць – вечірня форма навчання), у тому числі за 

спеціальностями: 



 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Прийом 

Всього В т.ч. форма навчання 

денна вечірня 

011 Освітні, педагогічні науки 20 10 10 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

17 10 7 

017 Фізична культура і спорт 10 5 5 

032 Історія та археологія 6 3 3 

033 Філософія 10 5 5 

035 Філологія 25 15 10 

052 Політологія 5 2 3 

053 Психологія 9 5 4 

081 Право 10 5 5 

091 Біологія 7 3 4 

Всього 119 63 56 

 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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15. Про оновлення «Положень…» структурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Оновити: 

1. «Організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. Сковороди»; 

2. «Положення про науково-навчальну лабораторію розробки 

програмного забезпечення»; 

3. «Положення про навчально-наукову археологічну лабораторію»; 

4. «Положення про науково-методичний тренінговий центр соціального 

та професійного розвитку людини». 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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16. Про затвердження «Положень…» структурних підрозділів 

університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити: 

1. «Положення про науково-методичну лабораторію громадянської та 

міжкультурної освіти»; 

2. «Положення про науково-методичну лабораторію з вивчення проблем 

освіти дорослих»; 

3. «Положення про науково-методичну лабораторію STREAM освіти»; 

4. «Положення про науково-методичну лабораторію інноваційних 

технологій початкової освіти»; 

5. «Положення про науково-методичну лабораторію з охорони, розвитку 

та вдосконалення голосу представників голосомовних професій»; 

6. «Положення про науково-дослідну лабораторію кінезіології»; 

7. «Положення про науково-дослідну лабораторію біотехнології»; 

8. «Положення про науково-дослідну лабораторію лінгвістичних 

експертиз; 

9. «Положення про науково-дослідну лабораторію аналітичної хімії 

довкілля»; 

10. «Положення про науково-дослідну лабораторію моніторингу та 

охорони довкілля». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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17. Про затвердження наукових консультантів та наукових керівників 

докторантам і аспірантам 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити наукових консультантів та наукових керівників докторантам і 

аспірантам. 

Список викладачів (кандидатів наук), які мають право здійснювати 

наукове керівництво аспірантами 

 
Природничий факультет 

Кафедра анатомії і фізіології людини імені доктора медичних наук, професора 

Якова Рафаїловича Синельникова 

ПІБ Ступінь 

Комісова Тетяна Євгенівна канд. біол. наук 

Коц Віталій Павлович канд.біол.наук 

Коц Сюзана Миколаївна канд.біол.наук 

Кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 

ПІБ Ступінь 

Галій Алла Іванівна канд. біол. наук 

Історичний факультет 

Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти 

Олійник Олександр Миколайович канд. іст. наук 

Кафедра всесвітньої історії 

ПІБ Ступінь 

Вороніна Марина Сергіївна канд.іст. наук 



 

Маслов Микола Павлович канд. іст. наук 

Сєряков Сергій Олегович канд. іст.  наук 

Трубчанінов Микола Анатолійович канд. іст. наук 

Яковенко Галина Григорівна канд. іст. наук 

Ямпольська Лариса Миколаївна канд.іст. наук 

Кафедра історії України 

ПІБ Ступінь 

Гончарова Ольга Сергіївна канд.іст. наук 

Дьякова Олена Василівна канд. іст. наук 

Український мовно-літературний 

 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

Кафедра української мови 

ПІБ Ступінь 

Бєляєва Тетяна Василівна канд. філол. наук 

Вакуленко Сергій Валентинович канд. філол. наук 

Олексенко Олена Андріївна н/п канд. філол. наук 

Піддубна Наталія Віталіївна канд. філол.наук 

Щербакова Наталія Володимирівна канд. філол.наук 

Кафедра українознавства і лінгводидактики 

ПІБ Ступінь 

Ткач Ольга Вікторівна канд. філол. наук 

Кафедра української і світової літератури 

ПІБ Ступінь 

Мельников Ростислав Володимирович канд. філол. наук 

Тищенко Тетяна Іванівна канд. філол. наук 

Хоменко Галина Іванівна канд. філол. наук 

Факультет дошкільної освіти 



 

Кафедра історії педагогіки і порівняльної педагогіки 

ПІБ Ступінь 

Білецька Світлана Володимирівна канд. пед.  наук 

Денисенко Анжела Олегівна канд.пед. наук 

 

Факультет мистецтв 

Кафедра хореографії 

ПІБ Ступінь 

Бугаєць Наталія Анатоліївна канд. пед. наук 

Факультет іноземної філології 

Кафедра англійської філології 

ПІБ Ступінь 

Тучина Наталія Василівна канд. пед.  наук 

Жарковська Інна Валеріївна канд. філол. наук 

Кафедра англійської фонетики і граматики 

ПІБ Ступінь 

Перлова Вікторія Володимирівна канд. пед. наук 

Сазонова Ярослава Юріївна канд. філол. наук 

Борисов Володимир Андрійович канд. пед. наук 

Кафедра східних мов 

ПІБ Ступінь 

Озерська Оксана Юріївна канд. пед. наук 

Руда Наталія Вікторівна канд. філол. наук 

Жукова Катерина Євгенівна канд. філол. наук 

Факультет початкового навчання 

Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти 

ПІБ Ступінь 

Якушко Наталія Михайлівна канд. пед.  наук 



 

Масич Світлана Юріївна канд. пед.  наук 

Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі 

ПІБ Ступінь 

Цепова Ірина Вікторівна канд. пед. наук 

Джежелей Ольга Валентинівна канд. пед.  наук 

Чернушенко Ніна Миколаївна канд. філол. наук 

Ємець Альона Анатоліївна канд. пед. наук 

Факультет психології та соціології 

Кафедра політології, соціології і культурології 

ПІБ Ступінь 

Данько Юрій Анатолійович канд. політ. наук 

Безрук Олександр Олександрович канд. політ. наук 

Пелішенко Ірина Іванівна канд. філос. наук 

Кафедра практичної психології 

ПІБ Ступінь 

Жванія Тарас Валеріанович канд. психол. наук 

Єльчанінова Тетяна Миколаївна канд. психол. наук 

Меднікова Ганна Ігорівна канд. психол. наук 

Нестеренко Маргарита Олексіївна канд. психол. наук 

Підчасов Євген Вікторович канд. психол. наук 

Кузнецов Олег Ігорович канд. психол.наук 

Крамченкова Віра Олександрівна канд. психол.наук 

Факультет славістики 

Кафедра світової літератури 

ПІБ Ступінь 

Разуменко Ірина Василівна канд. філол. наук 

Козлова Алла Григорівна канд. філол. наук 



 

Ільїницька Ольга Петрівна канд. філол. наук 

Журенко Марина Миколаївна канд. філол. наук 

Кафедра слов’янських мов 

ПІБ Ступінь 

Артюх Олена Іванівна канд. філол.наук 

Радчук Ольга Вячеславівна канд. філол. наук 

Стаканкова Тамара Петрівна н/п декан канд. філол. наук 

Факультет фізичної виховання і спорту 

Коробейнік Віталій Анатолійович канд. пед. наук 

Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту 

ПІБ Ступінь 

Кривенцова Ірина Володимирівна канд. пед. наук 

Фізико-математичний факультет 

Кафедра фізики 

ПІБ Ступінь 

Малець Євген Борисович канд. ф.-м. наук 

Кафедра математики 

ПІБ Ступінь 

Нелін Євген Петрович канд. пед. наук 

Кафедра інформатики 

ПІБ Ступінь 

Білоусова Людмила Іванівна н/п канд. ф.-м. наук 

Ольховський Євген Олександрович канд. ф.-м. наук 

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

ПІБ Ступінь 

Кін Олена Миколаївна канд. пед.  наук 

Юридичний факультет 



 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 

ПІБ Ступінь 

Шинкарьов Юрій Вікторович канд. юрид. наук 

Плотнікова Аліна Володимирівна канд. юрид. наук 

Павленко Тетяна Анатоліївна канд. юрид. наук 

Корабель Марія Георгіївна канд. юрид. наук 

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права 

ПІБ Ступінь 

Гоц – Яковлєва Ольга Василівна канд. юрид. наук 

Ждан Микола Дмитрович канд. юрид. наук 

Лисяк Олександр Іванович канд. юрид. наук 

Лук’янчиков Олег Миколайович канд. юрид. наук 

Новіков Денис Олександрович канд. юрид. наук 

Пономаренко Оксана Михайлівна канд. юрид. наук 

Сприндіс Сергій Іванович канд. юрид. наук 

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки 

Кафедра наукових основ управління і психології 

ПІБ Ступінь 

Мармаза Олександра Іванівна канд. пед.  наук 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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18. Про відрахування з аспірантури та подовження терміну навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахувати з аспірантури Артеменко Валерію Ігорівни, аспірантки 1 

року вечірньої форми навчання (за державним замовленням) зі спеціальності 

«053 –Психологія» (науковий керівник –док. псих. наук, проф. Кузнєцов М. 

А.), за втрату зв’язку зі зміною місця проживання. 
 

2. Відрахувати Нарижного Владислава Олексійовича, аспіранта 3 року 

денної форми навчання (за державним замовленням) зі спеціальності «017 – 

Фізична культура і спорт» (науковий керівник – докт. фіз. вих., проф. 

Худорлій О. М.), за втрату зв’язку з університетом. 

 

3. Подовжити термін навчання до 15.11.2019 р. Івановій Олені Вікторівні, 

аспірантці 3 року денної форми навчання зі спеціальності «13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки» за державним замовленням, у 

зв`язку з потребою перебування ії дитини у домашньому догляді з 

07.12.2018 р. до 07.06.2019 р. без збереження стипендії (довідка № 444 (про 

потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді) від 07.12.2018 р. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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19. Про затвердження кандидатур на заохочення та преміювання за 

підсумками 2018 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. За високі професійні досягнення та за підсумками роботи 2018 року 

преміювати у розмірі 2000 грн. кожному таких співробітників 

університету: 

1. Долю А.С.– зав. відділом інноваційної діяльності та комерціалізації; 

2. Непочатову О.В. – ст. інспектора відділу менеджменту і моніторингу 

якості освіти; 

3. Топчій Н.В. - ст. інспектора відділу менеджменту і моніторингу якості 

освіти; 

4. Алієва Х.М. огли – інженера відділу компʼютерного адміністрування; 

5. Іванова О.О. – інженера експлуатаційно-технічного відділу; 

6. Віла Д.К. - інженера експлуатаційно-технічного відділу; 

7. Тукана В.К. – ст. лаборанта експлуатаційно-технічного відділу; 

8. Несуненко Г.А. - ст. лаборанта експлуатаційно-технічного відділу; 

9. Панько В.А. – ст. лаборанта кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти 

10. Гнатовську К.С. – ст. лаборанта кафедри теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у початковій школі 

11. Бужин О.В. – ст. лаборанта кафедри природничо-математичних 

дисциплін 

12. Тихонович В.М. – професора кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти 

13. Портян М.О. - професора кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти 

14. Дмитрієнка М.В. – зав. лабораторією кафедри хімії 

15. Мороз М.М. – ст. лаборанта кафедри теорії і методики мистецької освіти 

та диригентсько-хорової підготовки вчителя 

16. Сердюк С.С. – лаборанта кафедри державно-правових дисциплін і 

міжнародного права 

17. Моргун Л.М. – лаборанта кафедри практичної психології 



 

18. Букіну Л.Г - – ст. лаборанта кафедри олімпійського і професійного спорту 

та спортивних ігор 

19. Назарову І.П. – лаборанта кафедри німецької філології 

20. Лугову Т.В. – зав. підготовчим відділом 

21. Стрельнікову Є.Я. – ст. викладача кафедри олімпійського та 

професійного спорту і спортивних ігор 

22. Чуприну О.І. - ст. викладача кафедри олімпійського та професійного 

спорту і спортивних ігор 

23. Одокієнко І.І. - ст. викладача кафедри одноборств, фехтування і силових 

видів спорту 

24. Коверю В.М. - ст. викладача кафедри циклічних видів спорту 

25. Должко Ф.Н. – ст. викладача кафедри фізичного виховання 

26. Пахомову С.В. – тренера-викладача кафедри фізичного виховання 

27. Каліну К.Є. - доцента кафедри історії педагогіки та порівняльної 

педагогіки 

28. Довженко О.О. – доцента кафедри філософсько-психологічної 

антропології 

29. Олійник Ю.О. – доцента кафедри економічної теорії, фінансів і обліку 

30. Ночвіну І.О. – ст. викладача кафедри економічної теорії 

31. Рядинську І.А.– доцента кафедри економічної теорії 

32. Маслова М.П. – професора кафедри всесвітньої історії 

33. Місостова Т.Ю. – доцента кафедри всесвітньої історії 

34. Яковенко Г.Г. - доцента кафедри всесвітньої історії 

35. Стадника О.Г. – доцента кафедри географії 

36. Васильєву М.В. – ст. викладача кафедри суспільно-правових дисциплін і 

менеджменту 

37. Александрова М.Г. – доцента кафедри фізики 

38. Юрченко О.В. – викладача кафедри фізики 

39. Андрієвську В.М. – професора кафедри інформатики 

40. Волкову Р.Є. – ст. викладача кафедри ботаніки 

41. Пінського О.О. – доцента кафедри ботаніки 

42. Соловйову Ю.О. – доцента кафедри естетичного виховання і технологій 

дошкільної освіти 

43. Чернявську М.В. - доцента кафедри естетичного виховання і технологій 

дошкільної освіти 

44. Козорог О.В. – доцента кафедри теорії та методики викладання 

філологічних дисциплін у початковій школі 

45. Довгополу Н.О. – ст. викладача кафедри природничо-математичних 

дисциплін 

46. Стаканкову Т.П. – доцента кафедри слов’янських мов 

47. Кабардіна С.О. – доцента кафедри світової літератури 

48. Васильєву М.П. – викладача кафедри англійської філології 

49. Будко А.В. – доцента кафедри практики англійського усного та 

писемного мовлення 



 

50. Дідик О.О. – викладача кафедри практики англійського усного та 

писемного мовлення 

51. Оболенцеву О.В. - викладача кафедри практики англійського усного та 

писемного мовлення 

52. Соляник В.І. - викладача кафедри практики англійського усного та 

писемного мовлення 

53. Дворнікову .В. – викладача кафедри німецької філології 

54. Пивовар Ю.О. – доцента кафедри німецької філології 

55. Тарарака О.В. – професора кафедри німецької філології 

56. Дєдушек Т.В. – викладача кафедри романської філології 

57. Константинуву Л.В. – ст. викладача кафедри романської філології 

58. Яріз Н.О. – ст. викладача кафедри романської філології 

59. Компанієць О.В. – ст. викладача кафедри східних мов 

60. Локшину Ю.Г. – викладача кафедри східних мов 

61. Сєкіну Н.Д. – викладача кафедри східних мов 

62. Саніну Г.В. – викладача кафедри східних мов 

63. Ісаєву М.В. – ст. викладача кафедри фізичного виховання 

64. Коник Л.В. – ст. викладача кафедри фізичного виховання 

65. Спузяк В.Б. – ст. викладача кафедри фізичного виховання 

66. Ільницьку Г.С. – доцента кафедри одноборств, фехтування і силових 

видів спорту 

67. Ліпчанську Ю.В. – викладача кафедри УДПМ та графіки 

68. Горенкову Л.М. – ст. викладача кафедри хореографії 

69. Донченко Л.І. – доцента кафедри теорії та методики мистецької освіти та 

диригентсько-хорової підготовки 

70. Мєшкову К.О. – викладача кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права 

71. Пономаренко О.М. – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права 

2. За високі професійні досягнення, плідну роботу,віддіаність своїй 

справі та у звʼязку з 30-ти річчям роботи в університеті преміювати у 

розмірі 1000 грн. кожному та нагородити медаллю «30-років» таких 

співробітників університету: 

1. Бабухіна І.І.- зав. реабілітаційним центром 

2. Позднякову Н.С.- зав. лабораторією кафедри інформатики 

3. Плахтій Т.К. -зав. бібліотечним відділом 

4. Колгатіна Л.С.- викладача кафедри інформатики 

5. Білик В.М.- доцента кафедри історії педагогіки та порівняльної 

педагогіки 

6. Мухіну О.Ю.- доцента кафедри зоології 

7. Кін О.М. - доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи 

8. Пелішенко І.І. - доцента кафедри політології соціології та культурології 



 

9. Чернушенко Н.М. - доцента кафедри теорії та методики викладання 

філологічних дисциплін 

10. Шуть М.М. - доцента кафедри музично-теоретичної та художньої 

підготовки 

 

3. За високі професійні досягнення, плідну роботу та за підсумками 

2018 року преміювати у розмірі 1000 грн. кожному таких співробітників 

університету: 

1. Бабійову Г.Й. – сторожа навчального корпусу № 1 

2. Давіташвілі Г.Я. - сторожа навчального корпусу № 1 

3. Зайцеву Н.В. - сторожа навчального корпусу № 1 

4. Білокінь Н.О. – чергового гуртожитку № 1 

5. Доленко Т.В. - чергового гуртожитку № 1 

6. Романенко М.Б. - чергового гуртожитку № 1 

7. Пахомову С.Є. - сторожа навчального корпусу № 2 

8. Четверікову Л.О. - сторожа навчального корпусу № 2 

9. Бабенко Л.В. – прибиральницю гуртожитку № 3 

10. Бєлоконь С.І. - чергового гуртожитку № 3 

11. Жилу Л.Г. - чергового гуртожитку № 3 

12. Карасьову Л.М. - чергового гуртожитку № 3 

13. Пасько В.В. - чергового гуртожитку № 3 

14. Спицю Н.Г. - чергового гуртожитку № 3 

15. Походенко Л.М. - чергового гуртожитку № 4 

16. Пугачову Л.І. - чергового гуртожитку № 4 

17. Штонда В.М. - чергового гуртожитку № 4 

18. Караванову Г.В. - чергового гуртожитку № 5 

19. Локтіну Л.В. - чергового гуртожитку № 5 

20. Бондаренко І.В. – сторожа навчально-адміністративного комплексу 

21. Воронцову Н.О. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

22. Грекова І.В. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

23. Ільїну О.О. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

24. Кізілова С.В. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

25. Лавренюк В.Г. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

26. Погребняк С.К. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

27. Сергієнко О.В. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

28. Шамінова В.Ш. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

29. Шаповал О.І. - сторожа навчально-адміністративного комплексу 

30. Ткаліч І.М. – прибиральницю гуртожитку № 1 

31. Пітенко Є.О. – столяра гуртожитку № 1 

32. Пєтєнкову Л.В. – сторожа навчального корпусу № 1 

33. Ярову Л.В. – прибиральницю навчального корпусу № 1 

34. Войтенко В.Ф. – сторожа 

35. Чистякову Н.А. – прибиральницю 

36. Зінько В.С. – сторожа 



 

37. Попову В.Л. – сторожа 

38. Бороденко С.І. – електромонтера 

39. Волна О.М. – двірника 

40. Гожа Т.А. – прибиральницю 

41. Латишеву І.Ф. – сторожа 

42. Бойко Є.С. – прибиральницю 

43. Агафонову Л.А. – прибиральницю 

44. Шеїну А.І. – прибиральницю 

45. Астапова А.В. – слюсаря 

46. Тихонову А.І. – сторожа 

47. Бужин О.В. – ст. лаборанта кафедри природничо-математичних дисциплін 

4. За високі професійні досягнення, плідну роботу та за підсумками 

2018 року преміювати у розмірі 600 грн. кожному таких співробітників 

університету: 

1. Бондар Н.О. – ст. лаборанта кафедри одноборств, фехтування і силових 

видів спорту 

5. За високі професійні досягнення, сумлінну працю та творче 

ставлення до роботи нагородити Грамотою та преміювати у розмірі 1000 

грн. кожному таких співробітників університету: 

1. Мажару С.С. – бібліотекаря І кат. 

2. Коваленко С.О. – заступника директора наукової бібілотеки 

 
 

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 18 грудня 2018 року 

 

20. 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: 

Барабаш О.В. «Політичні режими країн Карибського басейну: 

порівняльний аналіз». Наук. конс. – Роговський О.М. 

Петренко Т.В. «Теоретико-методологічні засади розвитку категорії 

вдячності у вітчизняній педагогічній думці ХVІІ-ХІХ ст.» 

наук. консультант - доктор педагогічних наук, професор 

Золотухіна С.Т. 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

Дай Чжен  «Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з мультимедійного дизайну у вищих закладах 

освіти КНР». Наук. кер. -  д.п.н., доц.Паньок Т.В. 

Ель Сафі Баян Максед Салех «Друга «холодна війна» на Близькому Сході: 

стратегія, ідеологія, ісламський фактор». Наук. кер. – 

Безрук О.О. 

Кабанов О.М. «Правове регулювання покарання у виді довічного 

позбавлення волі». Наук. кер. – д.ю.н., проф. 

В.М. Трубников. 

Калініченко Т.М.  «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-

1933.)». Наук. кер. – д.п.н., проф. Зеленська Л.Д. 

Карвасовської О.В. «Науково-дослідна творчість студентів технічних вишів 

УРСР в 1980-х рр.». 

  Наук. кер. – проф. А.В. Губа. 

Лі Янь «Формування готовності до творчої самореалізації 

студентів художньо-педагогічних спеціальностей у 

закладах вищої освіти КНР засобами образотворчого 

мистецтва». Наук. кер. – д.п.н., проф. Рибалко Л.С. 

Лю Чжицян  «Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів-хореографів у вищих педагогічних закладах 

КНР».  Наук. кер. - д.п.н., доц. Левченко Я.Е. 

Цзю Дутин  «Професійна підготовка майбутніх фахівців з графічного 

дизайну у вищих закладах освіти КНР». Наук. кер. - 

д.п.н., доц. Паньок Т.В. 



 

Чжоу Мінь «Виховання естетичного смаку в майбутніх музично-

педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю 

засобами вокальної майстерності». Наук. кер. – д.п.н., 

проф. Рибалко Л.С. 
 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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21. 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 «Інтегративний транс: монографія» М.А. Кузнєцова. 

2. Монографію «Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ столетия – 

участники и события: в исторических справках, интервью и психологических 

комментариях» Хомуленко Т.Б., Підчасова Є.В., Ягідки О.К., Бикова М.Л. 

3. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип. 3-4(89-90). 

4. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія» Прокопенка І.Ф., 

Золотухіної С.Т. Випуск 60. 

5. Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» 

Гриньової В.М. Випуск 51. 

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

соціологічні науки, культурологічні науки». Вип. 2 (16). 

7. Збірник наукових праць «Біологія та валеологія». Випуск 20. 

8. Методичні рекомендації «Робочий зошит з безперервної пропедевтичної 

практики в закладах середньої освіти для студентів І курсу» Т.О. Довженко, 

Л.С. Філатової, Л.П. Ткаченко. 

9. Методичні рекомендації «Робочий зошит з безперервної пропедевтичної 

практики в закладах середньої освіти для студентів ІІ курсу» Т.О. Довженко, 

Л.С. Філатової, Л.П. Ткаченко. 

10. Методичні рекомендації «Робочий зошит з безперервної 

пропедевтичної практики в закладах середньої освіти для студентів ІІІ курсу» 

Т.О. Довженко, Л.С. Філатової, Л.П. Ткаченко. 

11. Підручник «Латинська мова для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних, філологічних та інших гуманітарних спеціальностей» 

Кузнєцова І.А., Цибульник Ю.С. 

12. Навчальний посібник «Еволюційно-екологічні аспекти зоології 

хребетних» Харченко Л.П., Ковтуна М.Ф., Ликової І.О. 

13. Посібник «Стилистический анализ художественного текста» Гулака 

А.Т. 



 

14. Збірник наукових праць «Засоби навчальн навчальної та науково- 

дослідної роботи». - Випуск 51. 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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22. 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: 

2018 - 4 

Цзю Дутін зі спеціальності «015 – професійна освіта (за спеціалізаціями» 

Дай Чжен зі спеціальності «015 – професійна освіта (за спеціалізаціями» 

2018 - 4 

Лу Баовень зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Ло Юаньвень зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Чжоу Ілей зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Халілі Ахмед зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Лей Сяо зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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23. Про затвердження плану роботи вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 

2019 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи вченої ради Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2019 рік . 

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 18 грудня 2018 року 

 

 

24. Про встановлення розмірів оплати за навчання в аспірантурі і 

докторантурі. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:                  Встановити наступні розміри плати за навчання: 

- Для аспірантів денної форми навчання – 65720 грн. за 

весь період навчання; 

 

- Для аспірантів вечірньої  форми навчання – 65720 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для аспірантів заочної   форми навчання – 49280 грн. 

за весь період навчання; 

 

- Для докторантів – 53140 грн. за весь період навчання. 

 

 

 

Голова вченої ради     І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради     Т. І. Тищенко 
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