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1. Про представлення проректора з наукової роботи 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Підтримати на посаді проректора з наукової роботи доктора педагогічних 

наук, професора, завідувача кафедри здоров’я людини та корекційної освіти 

Бойчука Юрія Дмитровича. 
 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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2. Конкурсні справи 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Про обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри інформаційних 

технологій Доценко Світлани Олексіївни.  

2. Про обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри східних мов Рудої 

Наталії Вікторівни. 

3. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри спеціальної, 

інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти Бондаря Віталія Івановича. 

4. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри інформатики 

Житєньової Наталі Василівни. 

5. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри соціальної 

педагогіки Кабусь Наталі Дмитрівни. 

6. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри світової 

літератури Разуменко Ірини Василівни. 

7. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри початкової, 

дошкільної та професійної освіти Резван Оксани Олексіївни. 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. 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. Калашник Любові Сергіївни присвоїти вчене звання професора кафедри 

східних мов. 

2. Резван Оксани Олексіївни щодо присвоїти вчене звання професора 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти. 

3. Разуменко Тетяни Олегівни щодо присвоїти вчене звання доцента 

кафедри англійської мови. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Наукова доповідь: «Сучасні гіпотези щодо походження еукаріотів» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора біологічних наук, доцента, 

завідувача кафедри ботаніки Д.В. Леонтьєва 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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5. Про рекомендацію та оцінку комплексної науково-дослідної роботи 

«Історія освіти Харківщини в особах» ректора Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія» 

Астахової К. В., що номінується на здобуття Державної премії України в 

галузі освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Дати високу оцінку комплексній науково-дослідній роботі «Історія освіти 

Харківщини в особах» та рекомендувати до участі в конкурсі робіт на 

здобуття Державної премії в галузі освіти 2018 року за номінацією «Наукові 

досягнення в галузі освіти». 

 

2. Рекомендувати до широкого розповсюдження серед науковців та 

використання результатів дослідження у навчальному процесі та науково-

дослідній роботі Харківського національного педагогічного університету               

імені Г.С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6. Про підтримку ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України щодо присвоєння інституту ім’я його 

засновника, видатного педагога, філософа, вченого, першого Міністра 

народної освіти незалежної України, академіка Івана Андрійовича 

Зязюна 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Підтримати ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України щодо присвоєння інституту ім’я його засновника, видатного 

педагога, філософа, вченого, першого Міністра народної освіти незалежної 

України, академіка Івана Андрійовича Зязюна. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 з філософії 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови ради, доктора 

філософських наук, професора Н.В. Радіонової з означеного питання, Вчена 

рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 з філософських наук 

затвердити. 

2. Оцінити роботу ради позитивно. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження навчальних програм стажування науково-

педагогічних працівників іноземних навчальних закладів на 

2018/2019 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити навчальні програми стажування науково-педагогічним 

працівникам іноземних навчальних закладів на 2018/2019 н.р. в обсязі 125 

год. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження навчальних планів аспірантів-іноземних громадян 

(група 2018-2) 

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 (група 2018-2). 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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10. Про переведення та відрахування з аспірантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Перевести Єрьоменко  Олександру Олексіївну, аспірантку 3 року денної 

форми навчання, зі спеціальності 12.00.05 – трудове право, право соціального 

забезпечення за контрактом на заочну форму навчання за контрактом з 

01.06.2018 р. 

 

2. Відрахувати Волошину Юлію Євгенівну, аспірантку 2 року вечірньої 

форми навчання, зі спеціальності «035 – Філологія» за державним 

замовленням з 01.06.2018 р. 

 

3. Відрахувати Калинюк Оксани Вячеславівни, аспірантки  3 року заочної 

форми навчання,  зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогiка та  iсторiя 

педагогіки» за державним замовленням з 01.06.2018 р. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. За високі досягнення в організації навчально-виховного процесу і з нагоди 

Дня науки України прошу заохотити таких працівників університету:  

- Андрущенко О.А. 

- Жукова Н.Г. 

- Прокопенко А.І. 

- Якушко Н.М. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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12. 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 кандидатських дисертаційних робіт: 

Всеволодської  С.О.  «Вплив тримірного клітинного мікрооточення на 

кріостійкість нейтральних клітин-попередників 

щурів» 

Наук. кер. – О.М. Сукач. 

Топоріна І.В.  «Вивчення функціональної активності ізольованих 

гепатоцитів новонароджених щурів та поросят у 

складі сфероїдів до та після кріоконсерування» 

Наук. кер. – О.М. Сукач. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №4 від 29 травня 2018 року 

13. 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 «Правове забезпечення соціального захисту безробітних в 

Україні» О.В. Москаленко. 

2. Монографію «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській 

лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз дискурсивної 

практики ХІХ ст.)» Н.В. Піддубної. 

3. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип. 1(87).  

4. Наукове видання «Збірник наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка» І.Ф. 

Прокопенка. – Вип. 18.  

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

роботи». - Випуск 50. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 

 


