
Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №5 від 27 червня 2019 року 

1. Про створення спеціалізованої вченої ради Д.64.053.07 для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

філософських наук за спеціальностями: 09.00.04 – філософська 

антропологія, філософія культури, 09.00.10 – філософія освіти у 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С.  Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Просити Міністерство освіти і науки України створити спеціалізовану 

вчену раду Д.64.053.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями: 09.00.04 – 

філософська антропологія, філософія культури, 09.00.10 – філософія освіти у 

Харківському національному педагогічному університеті імені  

Г.С. Сковороди.        

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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2. Про продовження терміну дії спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 –  українська мова, 

10.02.02  – російська мова в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г. С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Просити Міністерство освіти і науки України продовжити термін дії 

спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 

– українська мова, 10.02.02  – російська мова в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про продовження терміну роботи спеціалізованої вченої ради Д 

64.053.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти; 13.00.09 – теорія навчання у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Просити Міністерство освіти і науки України продовжити термін роботи 

спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за 

спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.09 – теорія навчання у 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження кандидатур для призначення академічних, іменних 

та соціальних стипендій на 2019/2020 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити іменні стипендії на І семестр 2019/2020 н.р. та на 2019/2020 

навчальний рік. 

Академічна стипендія Президента України на І семестр 2019/2020 н. р. 

№ П І Б Факультет спеціальність, курс, група 

1. 
Захарова 

Анастасія Андріївна 
Початкового навчання 013 Початкова освіта, 4 курс, гр. 42  

2. Чепеленко 

Юлія Іванівна 
Психології і соціології 053 Психологія, 4 курс, гр. 44 П 

3. Герасименко 

Тетяна Олександрівна 
Мистецтв 014 СО (Музичне мистецтво)3 курс, гр.31 

4. Семененко 

Анастасія Олександрівна 
Історичний факультет 014 СО (Історія), 6 курс,гр.62 

 

Іменна стипендія Верховної Ради України на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ П І Б Факультет спеціальність, курс, група 

1. 
Гельман 

Вікторія Вячеславівна 
Фізико-математичний 014 СО (Математика), 4 курс, гр.4МФ 

2. 
Майорова 

Ольга Романівна 
Природничий 014 СО (Біологія), 3 курс, 31 

 

Стипендія Кабінету Міністрів України  обдарованим студентам з числа 

інвалідів на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ П І Б Факультет спеціальність, курс, група 

1. 
Ремез 

Ольга Олегівна 

Український 

 мовно-літературний 

035 Філологія (українська мова і література), 

3 курс, гр.31Ф 
 

    Обласна стипендія та персональна стипендія імені О.С. Масельського  



на 2019/2020 навчальний рік 

№ П І Б Факультет спеціальність, курс, група 

1. 
Корнійчук 

Анастасія Олексіївна 
Історичний 014 Середня освіта (Історія),4 курс,гр.. 41 

 

Обласна стипендія на 2019/2020 навчальний рік для студентів із числа дітей - 

сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, а також студентів 

віком від 18 до 23 р., які в період навчання залишились без батьків  

 

№ П І Б Факультет спеціальність, курс, група 

1. 
Толкачова 

Юлія Сергіївна 
Дошкільної освіти 

012 Дошкільна освіта «Музичне мистецтво» 

4 курс,гр. 41 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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5. Про призначення академічної стипендії  Президента України на 

2019/2020 навчальний рік, аспірантці 2 року денної форми навчання, зі 

спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» К.С. Садурській.  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Призначити академічну стипендію Президента України на 2019/2020 

навчальний рік, аспірантці 2 року денної форми навчання, зі спеціальності 

«011 – Освітні, педагогічні науки» К.С. Садурській.  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6.Про розробку  та запровадження свідоцтва про закінчення 

підготовчого відділення ХНПУ імені  Г.С. Сковороди для іноземців та 

осіб без громадянства 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01 

листопада 2013 року № 1541 (у редакції наказу МОНУ від 11 грудня 2015 

року № 1272) «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства»: 

 

1. Запровадити видачу СВІДОЦТВА про закінчення підготовчого відділення 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди для іноземців та осіб без громадянства, що 

потребують мовної підготовки на здобуття відповідного ступеня 

вищої/післядипломної освіти. 
 

2. Розробити дизайн бланку СВІДОЦТВА про закінчення підготовчого 

відділення ХНПУ імені Г.С. Сковороди відповідно до зразка та опису 

свідоцтва затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від    

01 листопада 2013 року № 1541 (у редакції наказу МОНУ від 11 грудня 2015 

року № 1272) «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства» (відповідальна Шаповалова О.В.).  
 

3. Редакційно-видавничому відділу підготувати розроблений макет бланку 

СВІДОЦТВА про закінчення підготовчого відділення ХНПУ імені             

Г.С. Сковороди та представити до розгляду на засіданні Вченої ради 

університету для обговорення та подальшого затвердження . 

 

4. Починаючи з 2019 року видавати СВІДОЦТВО про закінчення підготовчого 

відділення ХНПУ імені Г.С. Сковороди іноземцям та особам без 

громадянства, що потребують мовної підготовки на здобуття відповідного 

ступеня вищої/післядипломної освіти.  

 

5. Бухгалтерії зробити калькуляцію вартості виготовлення СВІДОЦТВА про 

закінчення підготовчого відділення ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 



6.  Виготовлення СВІДОЦТВА про закінчення підготовчого відділення 

здійснювати за кошти його отримувача.  

 

7. Персональну відповідальність за достовірність та відповідність інформації 

внесеної до СВІДОЦТВА про закінчення підготовчого відділення ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди покладаю на керівника підготовчого відділення          

Лугову Т.В.  

 

 

8. Навчальному відділу створити журнал видачі СВІДОЦТВА про закінчення 

підготовчого відділення ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Вести суворий облік 

виданих документів за реєстраційним номером.  

 

 

9. Призначити уповноваженою особою, яка має право підпису у СВІДОЦТВІ 

про закінчення підготовчого відділення ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

проректора з навчально-наукової роботи Н.М. Якушко.  

 

 

10.  СВІДОЦТВО про закінчення підготовчого відділення ХНПУ імені             

Г.С. Сковороди видавати з відбитком гербової печатки університету.  

 

 

11.  Зміст цього наказу довести до відома керівників відповідних структурних 

підрозділів.  

 

12.  Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з навчально-

наукової роботи проф. Якушко Н.М. 

  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження індивідуальних планів здобувача наукового ступеня 

доктора філософії (освітньої та наукової складових) 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар 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: 

 
Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

2019-3 

Чжао Бейбей зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Чжан Хао 

 

зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Хоу Ісюань зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

2019-4 

Ван Ціхуей зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Май Вень зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Бао Шуцзюань зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Чжан Гомінь зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Мей Фан зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Ван Янься зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Чжан Вей   зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

Го Сінхуа зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 
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8. Про рекомендацію до друку 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи». - Випуск 52. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 


