
Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №5 від 20 червня 2017 року 

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  завідувача кафедри наукових основ управління і 

психології Гречаник Олену Євгенівну. 

 

3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри державно-правових 

дисциплін та міжнародного права Марченка Володимира 

Володимировича. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

2017 року за номінацією «Загальна середня освіта» колективу авторів у 

складі: Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України; Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор 

педагогічних наук, професор; Богатирьова Ірина Миколаївна – кандидат  

педагогічних наук, доцент; Бочко Оксана Петрівна – кандидат  педагогічних 

наук, доцент; Коломієць Оксана Миколаївна – кандидат  педагогічних наук, 

доцент; Сердюк Зоя Олексіївна – кандидат  педагогічних наук, доцент за 

цикл робіт «Навчально-методичний комплект з геометрії для 7 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», що подається Черкаським 

національним університетом імені Богдана Хмельницького. 

 

2. Про рекомендацію на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2017 року за номінацією «Вища освіта» кандидатури Колос Катерини 

Ростиславівни – кандидата  педагогічних наук, професора кафедри 

педагогіки та андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про організацію звіту докторантів першого року навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

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

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 011 – науки про 

освіту для прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів педагогічних наук:  

1. Золотухіна Світлана Трохимівна (голова ради); 

2. Штефан Людмила Андріївна (вчений секретар ради); 

3. Губа Анатолій Васильович; 

4. Зеленська Людмила Дмитрівна; 

5. Іонова Олена Миколаївна. 

 

2.  Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 015 – професійна 

освіта для прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів педагогічних наук: 

1. Гриньова Валентина Миколаївна (голова ради); 

2. Васильєва Марина Петрівна; 

3.Романова Інна Анатоліївна (вчений секретар ради); 

4. Попова Олена Володимирівна; 

5. Єрмаков Сергій Сидорович. 

 

3. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 035 – філологія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів філологічних наук: 

1. Андрущенко Олена Анатоліївна (голова ради); 

2. Ушкалов Леонід Володимирович (заступник голови); 

3. Голобородько Костянтин Юрійович; 

4. Гулак Анатолій Тихонович; 

5. Маленко Олена Олегівна; 

6. Степанченко Іван Іванович; 

7. Силаєв Олександр Сергійович. 

 

4. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 033 – філософія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів філософських наук: 



1. Култаєва Марія Дмитрівна (голова ради); 

2. Радіонова Наталія Василівна (заступник голови); 

3. Крапівник Ганна Олександрівна (вчений секретар ради); 

4. Дорожко Ірина Іванівна; 

5. Садоха Олена Володимирівна; 

6. Триняк Майя Вікторівна. 

 

5. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 052 – політологія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів політичних наук: 

1. Куц Г.М. (голова ради); 

2. Денисенко І.Д. (вчений секретар ради); 

3. Коломієць О.В.; 

4. Радіонова І.О.; 

5. Роговський О.М.; 

6. Півнева Л.М. 

 

6. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 053 – психологія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів психологічних наук: 

1. Хомуленко Т.Б. (голова ради); 

2. Кузнєцов М.А.; 

3. Гордієнко-Митрофанова І.В.; 

4. Доцевич Т.І. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди»  

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

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

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Затвердити «Антикорупційну програму Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди». 

Подано голосів – 49; 

«за» – 49; 

«проти» – немає; 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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5. Про затвердження «Положення про уповноваженого МОН України з 

питань запобігання корупції» в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди  

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

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

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Затвердити «Положення про уповноваженого МОН України з питань 

запобігання корупції» в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди. 

Подано голосів – 49; 

«за» – 49; 

«проти» – немає; 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Згідно «Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і 

докторантів ХНПУ імені Г.С.Сковороди» затвердити:  

- 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 – 31%; 

- ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і 

яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 

стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до 

навчального закладу – 40%. 

Подано голосів – 49; 

«за» – 49; 

«проти» – немає; 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Про зміни до «Правил прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у 2017 році» 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Затвердити зміни до «Правил прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у 2017 році». 

Подано голосів – 49; 

«за» – 49; 

«проти» – немає; 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про розробку, доповнення форм бланків вступної кампанії 2017 року  

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Затвердити розробку, доповнення форм бланків вступної кампанії 2017 року. 

Подано голосів – 49; 

«за» – 49; 

«проти» – немає; 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. Звіт докторанта третього року навчання  

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата педагогічних наук 

Н.Д. Кабусь з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1.Звіт докторанта третього року навчання Н.Д. Кабусь затвердити.  

2. Роботу над дисертацією і над монографією прискорити. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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10. Звіт докторанта третього року навчання  

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата педагогічних наук 

В.В. Фоміна з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1.Звіт докторанта третього року навчання В.В. Фоміна затвердити.  

2. Роботу над дисертацією і над монографією прискорити. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ради, доктора філософських 

наук, професора М.Д. Култаєвої 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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12. Звіт спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 з філологічних наук 

(мова) 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ради, доктора філологічних 

наук, професора А.Т. Гулака 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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13. Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 2017 – 

2018 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Рекомендувати до вступу в аспірантуру випускників-факультету славістики:  

-Золотько А.А., Костіну Ю.Р. 

- Роде В.В., Шапталову Н.Ю. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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14. Про  подовження терміну навчання 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. Подовжити термін навчання в аспірантурі на 126 днів з 23.07.2017 р. до 

26.10.2017 р. без збереження стипендії (на час знаходження у відпустці у 

зв’язку з вагітністю та пологами з 17.10.2012 р. до 19.02.2013 р.) аспірантці 3 

року денної форми навчання зі спеціальності «10.02.02 – російська мова» 

Пушкар Ользі Петрівні. 

 

2. Відрахувати з аспірантури Коваль Олену Амер`янівну, аспірантку 1 року 

заочної форми навчання (за контрактом) зі спеціальності  «015 – професійна 

освіта» з 15.06.2017 р. за власним бажанням (за сімейними обставинами), 

(науковий керівник – д. пед. наук, професор Гавриш І.В.).  Індивідуальний 

план виконано.  

 

3. Рудю Р.Г., аспіранта  3 року заочної форми навчання зі спеціальності  

«23.00.02 – політичні інститути та процеси», відрахувати з аспірантури з 

03.07.2017 р. за власним бажанням.  

Підстава: заява з візою проректора з навчальної роботи. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

І. За високі показники у науково-освітній, виховній і громадській роботі 

оголосити подяку та преміювати у розмірі посадового окладу таких 

співробітників університету: 

1. Андрущенко О.А., першого проректора. 

2. Якушко Н.М., проректора з навчальної роботи. 

3. Дорошко І.І., зав. кафедрою філософсько-психологічної антропології. 

4. Плахтєєву В.І., доцента кафедри суспільно-правових дисциплін. 

ІІ. За високі показники в організації навчального процесу, підготовку і 

виготовлення документів про освіту оголосити подяку і преміювати у розмірі 

посадового окладу таких співробітників університету: 

1. Ворону С.А., начальника навчального відділу. 

2. Пузанову Л.В., начальника відділу кадрів. 

3. Романцову Т.М., начальника загального відділу. 

4. Прокопенка А.І., директора інституту інформатизації освіти. 

5. Губську Ю.С., інженера навчального відділу. 

6. Дідоренко Г.С., начальника відділу комп’ютерного адміністрування. 

Підстава: рапорт проректора з навчальної роботи Якушко Н.М. 

ІІІ. Відзначаючи успіхи в забезпеченні стабільного функціонування 

фінансово-економічних підрозділів університету, оголосити подяку і 

преміювати у розмірі посадового окладу Жукову Н.Г., проректора з 

соціально-економічних питань. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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16. Про затвердження кандидатур для призначення академічних та 

іменних стипендій у 2017/2018 н. р. за результатами літньої сесії 

2016/2017 н. р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Затвердити кандидатури для призначення академічних та іменних стипендій 

у 2017/2018 н. р. за результатами літньої сесії 2016/2017 н. р.:  

- обласної стипендії студенту 4 курсу факультету психології та соціології, 

спеціальність «Психологія», 43гр. Божко Олексія Олександровича  

- обласної стипендії, для осіб із числа - дітей сиріт студентки 3 курсу (31 гр.) 

українського мовно-літературного факультету, спеціальність «Українська 

мова і література» Хрипливець Кароліни Олександрівни, 31 гр.  

 

 Президента України на І семестр 2017/2018 н. р. 
1. Винограденко Карини Вадимівни студентки другого року навчання 5 

курсу факультету початкового навчання, спеціальність «Початкова освіта», 

гр.5 М. 

2. Божко Анни Сергіївни студентки 3 курсу природничого факультету, 

спеціальність «Біологія», гр. 32. 

3. Прочкарука Дмитра Олександровича студента історичного факультету, 

спеціальність «Історія», гр. 31. 

4. Мамонтової Катерини Сергіївни студентки українського мовно-

літературного факультету, спеціальність «Українська мова і література», 42 гр. 

 

                Верховної Ради України (2017/2018 н. р.) 

1. Гонтар Анни Сергіївни, студентки 5 курсу другого року навчання 

факультету фізичного виховання і спорту, спеціальність Середня освіта 

(Фізична культура), гр. 53. 

2. Клець Аліни Олександрівни студентки 4 курсу історичного факультету, 

спеціальність «Історія», гр. 41. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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17. 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: 

 

Алієва Х.М. «Підготовка студентів педагогічних університетів до 

професійної діяльності засобами дистанційних 

освітніх технологій» 

Наук.кер. – д.п.н., доц. О.А. Жерновникова. 

Коржовій О.В. «Професійна спрямованість математичної підготовки 

майбутніх фахівців із організації інформаційної 

безпеки» 

 Наук.кер. – д.п.н., проф. О.О. Резван. 

Маракли Е.Ш. «Підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Республіки Туреччина». 

Наук.кер. – д.п.н., доц. О.А. Жерновникова. 

Олішевич В.М. «Формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки» 

Ткаченко Ю.О. «Держава та її органи як суб’єкти права соціального 

забезпечення» 

 Наук. кер. – д.ю.н., проф. О.В. Москаленко. 

Цепкова Д.О. «Формування та діяльність органів управління 

освітою у Харківській губернії в 1917 – 1921 рр.» 

Чжоу Чженьюй «Теорія та практика формування хорової культури 

школярів у КНР» 

 Наук.кер. – д.п.н., проф. О.М. Іонова. 

 

2. Уточнити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Ворони В.С.        «Спеціальні засади призначення покарання та їх   

                                      застосування до окремих 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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18. 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. Монографія «Особливості правового регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури» І.С. Біліченка. 

2. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Економіка» Вип. 

17 І.Ф. Прокопенка. 

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

С.Т. Золотухіної. 

4. Збірник наукових праць студентів природничого факультету (Випуск 

№ 10). 

5. Збірки наукових статей «В.К. Міхеєв. Учні та послідовники. До 80-

річчя з дня народження». 

6. Збірка «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип. 1(85). 

7. Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи 

«Азбука творчості» І.І. Дорожко, Л.В. Туріщевої. 

8. Монографія «Освітня мозаїка» Н.І. Варич, О.В. Садохи. 

9. Монографія «Избранные труды» Л.М. Мінкіна. 

10. Колективну монографію «Сучасне суспільство: соціально-політичний і 

соціокультурний виміри». 

11. Навчальний посібник «Верховенство права» В.І. Горбаня. 

12. Навчальний посібник «Якісний хімічний аналіз основних промислових 

мінеральних добрив» Т.О. Гринченка. 

13. Навчальний посібник «Задачі та вправи з фізіології рослин та основ 

сільського господарства». Укладачі: Т.О. Гринченко, В.В. Грицайчук, Г.С. 

Потапенко, Л.В. Никитюк. 

14. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» 

І.А. Кузнєцова. 

15. Навчальний посібник «Психологія і педагогіка пам’яті» М.А. 

Кузнєцова, Є.В. Заїки. 

16. Навчальний посібник «Міжнародне публічне право» В.В. Марченка. 

17. Навчальний посібник «Муніципальне право України» В.В. Марченка. 



18. Навчальний посібник «Господарське право України» Р.І. Шабанова. 

19. Підручник «Електронне урядування в органах виконавчої влади» 

В.В. Марченка. 

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

роботи». - Випуск 48. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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19. 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: 

 

2017-1/1 

 

Се Фей    зі спеціальності «011 –  Освітні, педагогічні науки» 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
 


	ІІ. За високі показники в організації навчального процесу, підготовку і виготовлення документів про освіту оголосити подяку і преміювати у розмірі посадового окладу таких співробітників університету:
	Підстава: рапорт проректора з навчальної роботи Якушко Н.М.
	ІІІ. Відзначаючи успіхи в забезпеченні стабільного функціонування фінансово-економічних підрозділів університету, оголосити подяку і преміювати у розмірі посадового окладу Жукову Н.Г., проректора з соціально-економічних питань.

