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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.
Протокол лічильної комісії затвердити.
2.
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету
вважати обраною на посаду професора кафедри музично-інструментальної
підготовки вчителя Кузнецову Ольгу Алексіївну.
3.
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету
вважати обраним на посаду професора кафедри
державно-правових
дисциплін та міжнародного права Лозо Вячеслава Івановича.
4.
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету
вважати обраною на посаду професора кафедри музично-інструментальної
підготовки вчителя Матвєєву Ольгу Олександрівну.
5.
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету
вважати обраною на посаду професора кафедри теорії і методики мистецької
освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Тушеву Вікторію
Володимирівну.
6.
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету
вважати обраною на посаду професора кафедри початкової, дошкільної та
професійної освіти Юр’єву Катерину Анатоліївну.
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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2. Про висунення кандидатів на отримання стипендії Верховної Ради
України
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 до подання документів на призначення іменної
стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри загальної
педагогіки та педагогіки вищої школи Лупаренко Світлану Євгеніївну.
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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3. Наукова доповідь: «Штайнер – педагогіка в контексті сучасних
культурно-освітніх викликів»
Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук,
професора О.М. Іонової 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. Інформація щодо усунення потенційного конфлікту інтересів в
установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора, доктора
філологічних наук, професора О.А. Андрущенко, кандидата юридичних наук,
доцента, уповноваженого університету з громадського контролю за заходами,
спрямованими на запобігання, виявлення та протидію корупції
Ю.В. Шинкарьова з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Імплементувати в університеті ті положення антикорупційного
законодавства, зокрема, які стосуються потенційного конфлікту інтересів.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під
час виконання зазначених повноважень; приватний інтерес - будь-який
майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений
особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками
з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у
зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних
чи інших організаціях.
2. Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону
України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) не можуть мати у
прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо
підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам
особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3
Закону.
3. Врахувати, що конфлікт інтересів - це ситуація, при якій службова
особа, виконуючи свої обов’язки, мас приватний інтерес (особисту
заінтересованість), який хоча і не обов’язково призводить до прийняття
неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний
до цього призвести. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен

конфлікт між службовими повноваженнями та приватним інтересом здатен
призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів
здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним
чином задекларований, оцінений та врегульований. Частиною першою
статті 28 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини
першої статті 3 Закону (в тому числі, працівники закладів освіти),
зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального,
потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного
робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися
про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів
безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не
передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному
органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або
колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт
інтересів, відповідно; вжити заходів щодо врегулювання реального чи
потенційного конфлікту інтересів.
4. Частиною другою статті 29 Закону передбачено, що особи,
зазначені у пунктах 1,2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких
наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно
вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного
приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів
безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень я кого
належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку
можливість його приховування.
5. До кінця 2016 – 2017 н.р. привести у відповідність штатний
розклад університету згідно з інформацією щодо усунення потенційного
конфлікту інтересів в університеті та в подальшому у випадку виявлення
обставин, що можуть свідчити про наявність реального чи потенційного
конфлікту інтересів, повідомляти уповноваженого університету з
громадського контролю за заходами, спрямованими на запобігання,
виявлення та протидію корупції.
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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5. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 з філологічних наук
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора, доктора
філологічних наук, професора О.А. Андрущенко 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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6. Звіт заступника голови спеціалізованої вченої ради з педагогічних
наук Д 64.053.04
Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук,
професора С.Т. Золотухіної 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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7. Про затвердження ліцензійних обсягів підготовки бакалаврів,
магістрів за формами навчання
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,
професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити ліцензійні обсяги підготовки бакалаврів, магістрів за формами
навчання.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Факультет
Дошкільної освіти
Економічний

Спеціальність

Усього

Денна

Заочна

Дошкільна освіта

240

140

100

Економіка

180

90

90

400

300

100

40

30

10

15

15

–

200

120

80

120

60

60

Середня освіта
Іноземної філології

Іноземної філології

(Англійська мова і
література)
Середня освіта
(Німецька мова і література)
Середня освіта

Іноземної філології

Історичний

Мистецтв

(Французька мова і
література)
Середня освіта
(Історія)
Середня освіта
(Музичне мистецтво)

Початкового
навчання

Хореографія

60

40

20

Початкова освіта

240

140

100

50

40

10

60

40

20

200

150

50

Біологія

100

80

20

Психологія

180

90

90

Соціологія

120

60

60

Соціальна робота

120

60

60

100

90

10

(Українська мова і
література)

300

250

50

Філологія

100

80

20

220

120

100

150

150

0

60

50

10

Середня освіта
(Здоров’я людини)
Середня освіта
Природничий

(Хімія)
Середня освіта
(Біологія)

Психології і
соціології

Славістики
Український мовнолітературний
факультет
імені Г.Ф. КвіткиОснов’яненка

Середня освіта
(Російська мова і література)
Середня освіта

Середня освіта
(Математика)
Фізикоматематичний

Середня освіта
(Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)

Середня освіта
Фізичного виховання
і спорту

220

150

70

50

40

10

120

60

60

Дизайн

50

30

20

Право

200

100

100

(Фізична культура)
Фізична культура і спорт
Середня освіта

Художньо-графічний

Юридичний

(Образотворче мистецтво)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Факультет
Дошкільної освіти
Економічний

Спеціальність

Усього

Денна

Заочна

Дошкільна освіта

40

20

20

Економіка

30

30

–

50

30

20

10

7

3

5

5

–

40

25

15

50

25

25

Хореографія

10

8

2

Початкова освіта

40

20

20

Середня освіта
(Англійська мова і
література)
Іноземної філології

Середня освіта
(Німецька мова і література)
Середня освіта
(Французька мова і
література)

Історичний

Середня освіта
(Історія)
Середня освіта

Мистецтв

Початкового

(Музичне мистецтво)

навчання
Середня освіта
Природничий

Психології і
соціології

Славістики
Український мовнолітературний
факультет
імені Г.Ф. КвіткиОснов’яненка

40

25

15

Біологія

20

10

10

Психологія

40

20

20

Соціологія

30

25

5

Соціальна робота

60

30

30

20

16

4

(Українська мова і
література)

20

15

5

Філологія

20

15

5

40

30

10

15

15

0

20

15

5

Середня освіта (Фізична
культура)

30

20

10

Середня освіта (Фізична
культура)

10

10

-

30

15

15

50

40

10

(Біологія)

Середня освіта
(Російська мова і література)
Середня освіта

Середня освіта
(Математика)
Фізикоматематичний

Середня освіта
(Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)

Фізичного виховання
і спорту

Художньо-графічний
Юридичний

Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
Право

Інститут підвищення
кваліфікації,
перепідготовки

Менеджмент

120

60

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

60
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8. Про затвердження навчальних планів для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2017 – 2021
навчальні роки для всіх спеціальностей
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,
професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальні плани для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти денної та заочної форм навчання на 2017 – 2021 навчальні роки для
всіх спеціальностей:
– 014 Середня освіта (Українська мова і література)
– 035 Філологія
– 014 Середня освіта (Історія)
– 014 Середня освіта (Математика)
– 014 Середня освіта (Фізика)
– 014 Середня освіта (Інформатика)
– 014 Середня освіта (Хімія)
– 014 Середня освіта (Біологія)
– 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
– 091 Біологія
– 014 Середня освіта (Англійська мова і література)
– 014 Середня освіта (Німецька мова і література)
– 014 Середня освіта (Французька мова і література)
– 014 Середня освіта (Російська мова і література)
– 013 Початкова освіта
– 012 Дошкільна освіта
– 014 Середня освіта (Хореографія)

– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
– 017 Фізична культура і спорт
– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
– 022 Дизайн
– 053 Психологія
– 054 Соціологія
– 231 Соціальна робота
– 051 Економіка
– 081 Право
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
9. Про затвердження навчальних планів для другого (магістерського)
рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2017 – 2019
навчальні роки для всіх спеціальностей
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,
професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальні плани для другого (магістерського) рівня вищої
освіти денної та заочної форм навчання на 2017 – 2019 навчальні роки для
всіх спеціальностей:
– 014 Середня освіта (Українська мова і література)
– 035 Філологія (Українська мова і література)
– 014 Середня освіта (Історія)
– 014 Середня освіта (Математика)
– 014 Середня освіта (Фізика)
– 014 Середня освіта (Інформатика)
– 014 Середня освіта (Біологія)
– 091 Біологія
– 014 Середня освіта (Англійська мова і література)
– 014 Середня освіта (Німецька мова і література)
– 014 Середня освіта (Французька мова і література)
– 014 Середня освіта (Російська мова і література)
– 013 Початкова освіта
– 012 Дошкільна освіта
– 014 Середня освіта (Хореографія)
– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
– 017 Фізична культура і спорт

– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
– 053 Психологія
– 054 Соціологія
– 231 Соціальна робота
– 051 Економіка
– 081 Право
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
10. Про затвердження навчальних планів для іноземних студентів для
всіх освітніх рівнів денної та заочної форм навчання для всіх
спеціальностей
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,
професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальні плани для іноземних студентів для всіх освітніх
рівнів денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей:
– 014 Середня освіта (Історія)
– 014 Середня освіта (Математика)
– 014 Середня освіта (Фізика)
– 014 Середня освіта (Інформатика)
– 014 Середня освіта (Хімія)
– 014 Середня освіта (Біологія)
– 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
– 091 Біологія
– 012 Дошкільна освіта
– 014 Середня освіта (Хореографія)
– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
– 017 Фізична культура і спорт
– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
– 022 Дизайн
– 053 Психологія
– 054 Соціологія
– 231 Соціальна робота

– 051 Економіка
– 081 Право
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
11. Про затвердження навчальних планів для іноземних аспірантів для
третього рівня вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання
на 2017 – 2021 навчальні роки для всіх спеціальностей
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальні плани для іноземних аспірантів для третього рівня
вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання на 2017 – 2021
навчальні роки для всіх спеціальностей.
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
12. Про затвердження обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів
через аспірантуру ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів
аспірантуру ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2017 році.

№
п/п

Шифр наукової
спеціальності

Назва
наукової
спеціальнос
ті

Ліцензій
ний
обсяг

через

Кількість місць

Всього
(осіб)

Денна

Вечірня

заочна
контракт

Всьо
г

Д
е
р
ж
з
а
м

Конт

Всього

Держ
зам

К
он
т

1.

011

Освітні,
педагогічні
науки

50

30

7

13

2.

015

Професійна
освіта (за
спеціалізаці
ями)

20

10

2

8

3.

017

Фізична
культура і
спорт

10

5

2

3

4.

032

Історія та
археологія

10

5

3

2

5.

033

Філософія

15

5

3

7

6.

035

Філологія

50

30

7

13

7.

052

Політологія

10

5

3

2

8.

053

Психологія

10

5

3

2

9.

081

Право

15

7

3

5

Біологія

10

5

3

2

200

107

36

57

10. 091
Всього

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
13. Про надання відпустки та відрахування з аспірантури
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Надати відпустку по догляду за дитиною Садовій Н.О., аспірантці 3 року
денної форми навчання зі спеціальності «13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки» (за державним замовленням), з 01.05.2017 р. до
17.09.2017 р. у зв’язку з потребою дитини у домашньому догляді.
2. Відрахувати з аспірантури Бородай Яну Олександрівну, аспірантку 2 року
заочної форми навчання зі спеціальності «03.00.13 – фізіологія людини і
тварин» з 01.05.2017 р. за власним бажанням (за сімейними обставинами),
(науковий керівник – канд. біол. наук, професор Комісова Т.Є.).
Індивідуальний план виконано.
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
14. Про затвердження навчальних планів здобувачів наукового ступеня
доктора філософії всіх спеціальностей на 2017/2021 н.р
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора-проректора з
наукової роботи д. філ.. наук., проф. Андрущенко О.А. з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальні плани здобувачів наукового ступеня доктора
філософії всіх спеціальностей на 2017/2021 н.р.

Голова вченої ради

Секретар вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Т. І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
15. Про затвердження тем дисертаційних досліджень
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити теми докторських дисертаційних робіт:
Давидової Ж.В.

Таймасова Ю.С.

«Теоретичні і методичні засади формування
герменевтичної
компетентності
майбутніх
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в
процесі професійної підготовки»
(Наук. конс. – д.пед.н., проф. Н.О. Ткачова)
«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх
фахівців
служби
цивільного
захисту
до
самозбереження у професійній діяльності»
Наук. конс. – д.п.н., проф. Бойчук Ю.Д.

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт:
Байбекової Л.О.

Голопич І.М.

«Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до
професійної діяльності у процесі навчання у
класичних університетах»
Наук. кер. – д.пед.н., проф. І.І. Костікова.
«Підготовка майбутніх поліцейських до професійного
спілкування у вищих закладах зі специфічними
умовами навчання»
Наук. кер. – к.пед.н., проф. Р.І. Черновол-Ткаченко.

Калініченко Т.М.
Лущик Ю.М.
Марченко М.С.

Нечай-Велкової В.К.

Рахлис В.Л.
Удовиченка Д.О.

«Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901 –
1933 рр.)»
Наук. кер. – д.пед.н., проф. Л.Д. Зеленська.
«Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих
навчальних закладах Великої Британії»
(Наук. кер. – д.пед.н., проф. І.І. Костікова)
«Надання соціального житла як організаційноправова форма соціального захисту населення
України».
(Наук. кер. – д.ю.н., проф. О.В. Москаленко)
«Формування
на
аксіологічних
засадах
етнокультурної
компетентності
студентів
педагогічних університетів у процесі професійної
підготовки»
«Формування професійної компетентності майбутніх
перемовників у системі неформальної освіти»
Наук.кер. – д.п.н., проф.. Калашник Н.Г.
«Кримінальна відповідальність за ухилення від
призову за мобілізацією»

3. Уточнити теми кандидатських дисертаційних робіт:
Васильєв М.Р.

«Кримінальна відповідальність за ухилення від
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
16. Про затвердження тем дисертаційних досліджень
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
Рекомендувати до друку:
1. Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи».
2. Монографію «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого
розвитку соціальних груп: теорія і практика» Н.Д. Кабусь.
3. Монографію «Конфіскація майна як вид кримінального покарання» Ю.В.
Шинкарьова, М.Г. Корабель.
4. Навчальний посібник «Право соціального забезпечення» О.В. Москаленко.
5. Навчально-методичний посібник «Практикум з бухгалтерського обліку»
Т.В. Синиці, І.В. Осьмірко.
6. Навчальний посібник для підготовки до іспиту «Психологія» І.І. Дорожко,
С.О. Микитюка.
7. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих
учених «Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді».
Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

Ухвала Вченої ради
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
17. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору здобувачів
наукового ступеня доктора філософії всіх спеціальностей
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора-проректора з
наукової роботи д. філ.. наук., проф. Андрущенко О.А. з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити перелік дисциплін вільного вибору здобувачів наукового
ступеня доктора філософії всіх спеціальностей. (Перелік додається).

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т. І. Тищенко

Ухвала Вченоїради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №3 від 25 квітня 2017 року
18. Про затвердження освітніх програм першого (бакалаврського),
другого (магістерського) рівнів вищої освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи,
професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Затвердити

освітні

програми

першого

(бакалаврського),

(магістерського) рівня вищої освіти.

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

другого

