
Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 23 травня 2017 року 

1. Щодо внесення змін до «Правил прийому абітурієнтів» у 

Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди у 2017 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Внести зміни до «Правил прийому абітурієнтів» у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди у 2017 році. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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2. Про рекомендацію на здобуття Державної премії України в галузі 

освіти 2017 року авторського колективу 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

наукової роботи, доктора філологічних наук, професора О.А. Андрущенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати на здобуття Державної премії в галузі освіти 2017 року за 

цикл наукових праць «Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання 

України» авторський колектив у складі: Алексієвець Леся Миколаївна – 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри нової і новітньої історії 

та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Горєлов Микола Євгенович – 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України; Калакура Ярослав Степанович – доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Коцур Віктор Петрович – академік НАПН України, доктор 

історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний університет імені Григорія Сковороди»; Михальченко Микола 

Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, 

професор, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; 

Моця Олександр Петрович – член-кореспондент НАН України, доктор 

історичних наук, професор, завідувач відділу давньоруської та 

середньовічної археології Інституту археології НАН України; Рафальський 

Олег Олексійович – член-кореспондент НАН України, член-кореспондент 

НАПН України, доктор історичних наук, професор, директор наукової 

установи «Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України»; Удод Олександр Андрійович – член-кореспондент 

НАПН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 

української історіографії Інституту історії України НАН України; Юрій 

Михайло Федорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету. 
Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження та преміювання 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

І. У відповідності до «Положення про порядок преміювання працівників 

університету» матеріально заохотити у розмірі одна тисяча гривень членів 

збірної команди університету з волейболу серед жіночих команд за успішні 

виступи на змаганнях вищої ліги України  (2 місце) та вищої студентської 

ліги України  (1 місце) сезону 2016/2017 рр. у складі: 

1. Лємєшева Марина Сергіївна   44 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

2. Алтинова Яна Валеріївна   44 група, укр. мовно-літ. ф-т. 

3. Алексеєнко Ярослава Ігорівна  32 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

4. Диханова Анастасія Ігорівна   43 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

5. Парфьонова Станіслава   22 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

6. Жданова Дар’я     22 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

7. Іванченко Дар’я     22 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

8. Осіпчук Валентина    11 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

9. Калістратова Інна    11 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

10. Мельтешинова Катерина   24 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

11. Нужна Анастасія     44 група, ф-т фізич. вихов. і 

спорту 

 

та тренерів команди: 

- старшого викладача кафедри олімпійського і професійного спорту та 

спортивних ігор Казьмерчука Анатолія Петровича; 

- керівника гуртка спортивного клубу Пахомову Сніжану 

Володимирівну. 



 

ІІ.  Матеріально заохотити у розмірі одна тисяча гривень студентку 44-ої 

групи факультету фізичного виховання і спорту Новікову Анастасію 

Романівну, яка виборола бронзову нагороду чемпіонату Європи з боротьби 

самбо у м. Мінську (Білорусь) 18 – 21 травня 2017 року. 

 

 ІІІ. З нагоди випуску – 2017 нагородити загальноуніверситетською 

премією імені Г.С.Сковороди у розмірі 500 грн. із врученням пам’ятної 

медалі та посвідчення за сумлінне відношення до навчання, оволодіння 

професійною майстерністю, участь у науково-дослідній роботі, активну 

громадську діяльність, за відмінне навчання протягом усіх років перебування 

в університеті, особливо глибокі знання зі спеціальностей, велику громадську 

роботу: 

1. Зеленську Оксану Олександрівну – факультет дошкільної освіти, група 

51С; 

2. Кочмалу Ксенію Юріївну - факультет іноземної філології, група 52; 

3. Войтенка Сергія Миколайовича – історичний факультет, група 52; 

4. Шапталову Надію Юріївну – природничий факультет, група 51; 

5. Калашник Аллу Олегівну - факультету психології і соціології, група 55-

СРС; 

6. Костіну Юлію Романівну - факультет славістики, група 5С; 

7. Чермошенцеву Юлію Володимирівну - український мовно-

літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, група 52 СО. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 


