
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 
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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: 

 Протокол лічильної комісії затвердити. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду завідувача кафедри гімнастики, музично- ритмічного 

виховання і фітнесу Голенкову Юлію Валеріївну 

(“за” – 51, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 

 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри математики Жерновникову 

Оксану Анатоліївну (“за” – 49, “проти” – 2, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду завідувача кафедри здоров'я людини, реабілітології і 

спеціальної психології Коваленко Вікторію Євгенівну 

(“за” – 50, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри фізики і кіберфізичних систем 

Масича Віталія Васильовича 

(“за” – 51, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду завідувача кафедри спеціальної педагогіки Перетягу 

Людмилу Євгенівну 

(“за” – 49, “проти” – 2, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри теорії і методики мистецької 



освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Фоміна Володимира 

Вікторовича 

(“за” – 51, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраною на посаду завідувача кафедри фізичного виховання Цимбалюк 

Жанну Олексіївну 

(“за” – 51, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду професора кафедри англійської фонетики і граматики 

Сазонову Ярославу Юріївну 

(“за” – 51, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає). 

 
Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вважати 

обраним на посаду професора кафедри української і світової літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Левченко Наталію 

Микитівну 

(“за” – 50, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – 1). 

 
 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Про представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

 Протокол лічильної комісії затвердити. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського присвоїти Коваленко Олені 

Олександрівні 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного 

права і права Європейського Союзу присвоїти 

Марченку Володимиру Володимировичу 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри інформатики присвоїти 

Олефіренко Надії Василівні 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського присвоїти 

Шабанову Роману Івановичу 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента кафедри практики англійського усного і писемного мовлення 

присвоїти 

Шевченко Альоні Георгіївні 

 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 
звання доцента кафедри здоровя людини, реабілітології і спеціальної 

психології 

Коваленко Вікторії Євгенівні 

  

 

Голова вченої ради 
  

І.Ф. Прокопенко 

 
Секретар вченої ради 

  
Т.І. Тищенко 
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3. Наукова доповідь: «Особливості адаптації птахів в антропогенних 

ландшафтах Харківської області» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора біологічних наук, 

професора кафедри зоології А.Б. Чаплигіної з означеного питання, Вчена 

рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформація прийняти до відома. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про присвоєння звання Почесного доктора 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Ничкало Неллі 

Григорівні; 

2. Присвоїти звання Почесного доктора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Бубці Сергію Назаровичу. 

 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про рекомендацію на участь у виборах членів-кореспондентів НАНП 

України 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Рекомендувати на участь у виборах членів-кореспондентів НАНП України 

по відділенню загальної середньої освіти професора кафедри інформатики і 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету, доктора педагогічних наук, професора Семерікова Сергія 

Олексійовича; 

2. Рекомендувати на участь у виборах членів-кореспондентів НАНП України 

по відділенню загальної педагогіки та філософії освіти завідувача кафедри 

інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького, доктора педагогічних наук, 

професора Вячеслава Володимировича Осадчого; 

3. Рекомендувати на участь у виборах членів-кореспондентів НАНП України 

по відділенню загальної педагогіки та філософії доктора історичних наук, 

професора, члена-кориспондента Національної академії наук України, члена- 

кориспондента Національної академії педагогічних наук України 

Рафальського Олега Олексійовича. 

 

 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про спорудження пам’ятного знака воїнам загиблим в АТО 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Спорудити пам'ятний знак воїнам загиблим в АТО. 

 

 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про відкриття докторантури зі спеціальності «032 – Історіята 

археологія» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відкрити докторантуру зі спеціальності «032 – Історія та археологія». 

 
 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Звіт випускників докторантури 2019 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію А.В. Боярської-Хоменко 

(перевіряюча О.В. Попова), О.І. Кузнєцова (перевіряюча І.В. Гордієнко- 

Митрофанова),    Т.Ф.    Осіпової    (перевіряюча    О.О.    Скоробогатова), 

Т.С. Твердохліб (перевіряюча С.Т. Золотухіна) з означеного питання, Вчена 

рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Звіти випускників докторантури 2019 року затвердити. 

 
 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про проведення попередньої експертизи дисертації Чжан Ювень та 

призначення рецензентів 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученогосекретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Провести попередню експертизу дисертації Чжан Ювень та призначити 

рецензентів. 

 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про подовження відпустки по догляду за дитиною докторантці 2 року 

навчання (за державним замовленням) Печерських Л.О. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Подовжити відпустку по догляду за дитиною докторантці 2 року навчання 

(за державним замовленням) Печерських Л.О. 

 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про внесення змін у назву лабораторій 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Внести зміни у назву лабораторії й перейменувати з «Лабораторія проблем 

технологій науково-педагогічних досліджень, прикладної педагогічної 

діагностики та корекції освітнього процесу» на «Лабораторія науково- 

педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції 

освітнього процесу». 

 
 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 положення про кафедру здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології;

 положення про кафедру спеціальної педагогіки;

 положення про супровід студентів з особливими освітніми потребами 

у ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

 положення про науково-дослідну лабораторію STREAM-технологій;

 положення про науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем;

 положення про центр методики навчання іноземних мов;

 положення про курси іноземних мов;

 
2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 положення про кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки;

 положення про кафедру початкової і професійної освіти;

 положення про кафедру олімпійського і професійного спорту, 

спортивних ігор та туризму;

 положення про кафедру державно-правових дисциплін, міжнародного 

права і права Європейського Союзу;

 положення про кафедру теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін;

 положення про кафедру теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті;

 положення про відділ профорієнтації і роботи з випускниками;

 положення про сприяння працевлаштуванню студентів ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди ;

 положення про кафедру фізики і кіберфізичних систем;

 положення про кафедру цивільно-правових дисциплін і трудового 

права імені професора О.І. Процевського;

 положення про кафедру психології;

 положення про відділ використання аудиторного фонду;



 

 положення про інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти;

 положення про кафедру наукових основ управління;

 положення про центр ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти;

 положення про культурно-мистецький центр;

 положення про центр інноваційної діяльності і трансферу технологій;

 положення про відділ менеджменту і моніторингу діяльності 

університету;

 положення про консультаційний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

для учнівської молоді;

 положення про відділ комерціалізації освітніх послуг;

 положення про кафедру теорії і методики фізичного виховання;

 положення про кафедру теорії і методики викладання природничо- 

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіти;

 положення про кафедру української і зарубіжної літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова;

 положення про конкурс на кращу організацію набору абітурієнтів 

кафедрами та факультетами до ХНПУ імені Г.С.Сковороди (у новій 

редакції);

 організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

3. Вважати таким, що втратило чинність: 

 положення про кафедру спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти.

4. Затвердити «Положення про центр ліцензування акредитації і контролю 

якості освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)» 

5. Затвердити «Положення про конкурс на кращу організацію набору 

абітурієнтів кафедрами та факультетами до ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)». 

 
 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 
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13. Про структурну реорганізацію кафедри англійської філології та 

створення кафедри англійської мови 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Підтримати структурну реорганізацію кафедри англійської філології та 

створення кафедри англійської мови. 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. 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 докторських дисертаційних робіт: 

 

Алдохіної Л.М. «Організаційно-правові засади державного управління у 

сфері альтернативної енергетики в Україні» 

 

Балацинової А.Д. «Теорія і практика діяльності рад при попечителях 

навчальних округів українських губерній Російської 

імперії (1835-1917 рр.)» 

 

Головань Т.Г. «Доктрина соціального діалогу як складова побудови 

соціально-трудових відносин в Україні» 

 

Даниліної Ю.С. «Правові проблеми працевлаштування в Україні» 

 

Пилипенко С.Г. «Багатовимірність філософських концептуалізацій землі 

в сучасному культурно-антропологічному дискурсі» 

Прокопенко І.А. «Система підготовки майбутніх учителів фасилітативної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти» 

Голіциної Д.С. «Компетенція адміністративних судів з розгляду справ 

за участю Міністерства оборони України» 

Пригодіна М.Д. «Формування творчих умінь майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва в процесі професійної 

підготовки.» 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Маслій М.М. «Філософсько-антропологічні засади інклюзивної освіти» 

 

Мордвіновій Н.О.      «Автодидактичні практики в сучасній історичній освіті» 

 

Рисований І.М. «Культурні патології інформаційного суспільства 

(філософсько-антропологічний аналіз)» 

Пономаренко О.В. «Академічна чесність у контексті масової культури» 



 

Пліс В.П. «Формування готовності майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей до використання технологій 

мультимедіа в професійній діяльності» 

Трухан Г.  «Проблема підготовки майбутніх учителів до надання 

фасилітативної педагогічної підтримки сімей у 

Норвегії» 

Ван Ціхуей  «Проблема використання музично-комп'ютерних 

технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців 

музичного профілю в університетах КНР» 

Май Вень  «Проблема формування професійної компетентності 

майбутніх викладачів музики на заняттях спеціальних 

дисциплін в університетах КНР» 

Сопельняк А.С.  «Ярослав Романович Дашкевич: доля вченого на тлі 

епохи» 

Лисенко М.І.  «Особливості правового регулювання охорони праці на 

промислових підприємствах» 

Власенко М.В.  «Трудові права суддів та механізм їх забезпечення в 

Україні» 

Козир В.І.  «Принцип свободи договорів про працю та заборони 

примусової праці у трудовому праві» 

Есман Н.О.  «Правове регулювання розірвання трудового договору 

з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у 

разі розголошення працівником комерційної таємниці» 

Гелашвілі А.Г. «Договірне регулювання аліментних правовідносин» 

Обченка О.М. «Соціокультурний вимір Слобожанської провінції ХІХ 

– початку ХХ століття (за матеріалами Зміївського 

повіту Харківської губернії)» 

Матюшенка Є.В. «Філософські та політичні погляди М.К. Ганді: 

проблеми інтерпретації в радянській та пострадянській 

історіографії» 

Поповича В.В. «Студенство Харкова в 1960-80-ті рр.: повсякденне життя 

в контексті соціально-політичних реалій епохи» 

Свиридовій Т.І.               «Професійна підготовка фахівців у галузі сімейної (домашньої)  

форми здобуття освіти в Канаді» 

 

 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

 

 

15. Про уточнення тем дисертаційних досліджень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Уточнити тему докторської  дисертації кандидату педагогічних наук, 

доценту Боярській-Хоменко А.В. у такому формулюванні «Розвиток 

професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи»; 

2.Уточнити тему докторської дисертації докторанта другого року навчання 

Лепетюхи Анастасії Вікторівни у такому формулюванні «Синтаксична 

синонімія у французькій художній прозі ХХ  початку ХХІ століть». 

3.Уточнити тему дисертаційного дослідження аспірантки четвертого року 

навчання Кобзєвої Юлії Андріївни у такому формулюванні «Психологічні 

та психолінгвістичні особливості гумору як ігрової компетентності». 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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16. Про зміну теми дисертаційного дослідження 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Змінити тему дисертаційного дослідження аспіранта третього року 

навчання Рижкова Володимира Миколайовича у такому формулюванні: 

«Діяльність ветеранських організацій учасників бойових дій в Афганістані по 

національно-патріотичному вихованню української молоді (1991-2021 рр.)» 

на «Створення та діяльність спілок ветеранів Афганістану в Україні». 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



Ухвала Вченої ради 
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17. 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. Збірку наукових тез за матеріалами ІІІ Міжрегіональної науково-практичної 

конференції «Харківський осінній марафон психотехнологій» 

2. Збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології і 

культурології, 2019.-Вип.2 (частина 2) (19). 

3. Монографію   С.В.    Пролеєва,    Н.В.    Радіонової,    Н.С. Корабльової 

«Філософська педагогіка і духовне оновлення сучасних суспільств» 

4. Збірку наукових статей «Філологічні студії: Вип.29» (Харків, 2019). 

5. Журнал «Русская филология. Вестник Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды (Харьков, 2019.№ 3 

(69))». 

5. Монографію Н.В. Житєньової «Підготовка майбутніх учителів природничо- 

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі». 

6. Щоквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління 

соціальними системами: філософія психологія, педагогіка, соціологія» №4 – 

2019 рік. 

7. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип.3 (93). 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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18. Про відрахування з аспірантури Чижової Олени Володимирівни, 

аспірантки 4 року навчання (заочної форми, за контрактом) зі 

спеціальності «033 – Філософія» кафедри філософії 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахувати з аспірантури Чижову О.В., аспірантку 4 року навчання 

(заочної форми, за контрактом) зі спеціальності «033 – Філософія» кафедри 

філософії (науковий керівник – Култаева М.Д. ) за порушення умов 

контракту  з 16.09.2019 р. 

2. Зобов`язати    аспірантку    Чижову     О.В.     ліквідувати     заборгованість 

за навчання. 

 

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: 

 

Денної форми навчання (за державним замовленням) :  

 

«011 - Освітні, педагогічні науки» 

 

1.  Титарчук Майї Володимирівні  

2.  Борисенко Костянтину Володимировичу 

3.  Єсіковій Ірині Василівні 

4.  Коц  Юлії Сергіївні 

 

5.  Носовій Вікторії Володимирівні 

 

6.  Овчар Наталії Володимирівні 

 

7.  Сотнікову Дмитру Володимировичу 

 

8.  Чубукіній Олені Миколаївні 

 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

 

1 Бочаровій Марії Едуардівні 

 

2 Гринь Івану Григоровичу 

 

3 Завгородній Катерині Петрівні 

 

4 Кривуші Євгену Євгеновичу 

 



 

5 Свиридовій Тетяні Іванівні 

 

 

зі спеціальності «017  Фізична культура та спорт» 

 

1 Гостренко Олені Петрівні 

 

 

зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

 

1 Матющенко Євгену Васильовичу 

 

2 Сопельняк Анастасії Сергіївні 

 

3 Поповичу Вадиму Васильовичу 

  

зі спеціальності «033 – Філософія» 

 

1 Маслій Марії Михайлівні 

 

2 Пономаренко Оксані Вікторівні 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

 

1 Алексєєву Ігорю Геннадійовичу 

 

2 Кайдаш Каріні Віталіївні 

 

3 Літвіну Сергію Миколаївичу 

4 Скидан Ярославу Анатолійовичу 

5 Скидан Марині Сергіївні 

6 Стеценко Юлії Вячеславівні 

7 Авдєєнко Юлії Ігорівні 

8 Шапаренко Елліні Едуардівні 

 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

 

1 Жезняк Марині Миколаївні 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 



 

 

1 Миронович Богдану Сергійовичу 

2. Чепелєвій Надії Ігорівні 

 

«081 - Право» 

 

1 Гелашвілі Анні Гелаівні 

 

 

 

«091 - Біологія» 

 

1 Мамедовій Юлії Павлівні 

2 Дементєєвій Яні Юріївні 

 

Денна форма навчання( за контрактом): 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

 

1 Савенко Євгенію Миколайовичу 

 

 «081 - Право» 

 

1 Ландіну Владиславу Володимировичу 

 

 

 

Вечірньої форми навчання (за державним замовленням): 

«011 - Освітні, педагогічні науки» 

 

1 Вороніну Антону Ігоровичу 

 

2 Дорожко Анастасії Олександрівні 

 

3 Жадан Олені Миколаївні 

 

4 Житницькій Анастасії Анатоліївні 

 

5 Раповій Русіко Бєсіківні 

 

6 Сіваченко Інесі Геннадіївні 

 

7 Славінській Юлії Сергіївні 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

 



 

1 Пліс Валерії Павлівні 

 

2 Тарасенко Наталії Сергіївні 

 

3 Яригіній Надії Михалівні 

 

 

зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

 

1 Бондаренко Андрію Борисовичу 

 

 

зі спеціальності «033 – Філософія» 

 

1 Мордвіновій Наталії Олександрівні 

 

2 Рисованому Ігорю Миколайовичу 

 

 

зі спеціальності «035 – Філолгія» 

 

1 Косенко Катерині Олегівні 

 

2 Водолажченко Наталії Анатоліївні 

3 Удовіченко Лілії  Геннадіївні 

 

4 Юхно Євгенії Волоодимирівні 

 

5 Кононенко Тетяні Валентинівні 

 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

 

1 Вербицькій Ірині Вікторівні 

 

2 Дьомкіній Юлії Вікторівні 

 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

 

1 Вєтровій Наталії Володимирівні 

2 Луковій Світлані Володимирівні 

3 Лозовому Івану Вікторовичу 

 

 

 



 

«081 - Право» 

 

1 Сохань Марії Юріївні 

 

2 Лисенко Марині Ігорівні 

3 Зайцеву Станіславу Юрійовичу 

 

«091 - Біологія» 

 

1 Баркар Віталію Петровичу 

2 Лютенко Михайлу Анатолійовичу 

                

 

Заочної форми навчання (за контрактом): 

 

«011 - Освітні, педагогічні науки» 

 

1 Довгаль Ользі Павлівні 

 

2 Зарудній Ірині Андріївні 

 

3 Насоновій Лідії Геннадіївні 

 

 

 

зі спеціальності «032 – Історія та археологія» 

 

1 Куц Павлу Сергійовичу 
 

2 Обченко Олександру Миколайовичу 

 

 

 

зі спеціальності «035 – Філолгія» 

 

1 Ілєску Вікторії Леонідівні 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

 

 

1 Умаєву Бадрудіну Бєслановичу 

2 Сохань Ігорю Володимировичу 

 

 



 

«081 – Право» 

 

1 Несміян Тетяну Сергіївні 

 

2 Галіциній Дарині Сергіївні 

 

3 Задерей Олександру Віталійовичу 

 

4 Григор'євій  Ірині Володимирівні 

 

5 Цувареву Олексію Феліксовичу 

 

6 Есман Наталії Олександрівні 

 

7 Власенко Михайлу Васильовичу 

 

8 Алдохіній Людмилі Миколаївні 

 

9 Мух Антуану 

 

10 Козиру Валентину Олександровичу 

 

«091 - Біологія» 

 

1 Ковлевій Крістіні Костянтинівні 

 

2 Літвіновій Ользі Борисівні 

 

3 Бабенко Наталії Михайлівні 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

20. Про висунення кандидатур на обласний конкурс «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Висунути кандидатуру Пономарьової Наталії Олександрівни – доктора 

педагогічних наук, доцента, декана фізико-математичного факультету в 

номінації «Декан факультету». 

 
2. Висунути кандидатуру Бугаєць Наталії Анатоліївни – кандидата 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри хореографії в номінації 

«Завідувач кафедри». 

 

3. Висунути кандидатуру Іонова Ігоря Анатолійовича – доктора 

сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри анатомії і 

фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова в номінації «Викладач 

фундаментальних дисциплін». 

 

4. Висунути кандидатуру Радіонової Ірини Олександрівни – доктора 

філософських наук, професора, професора кафедри політології, соціології і 

культурології в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін». 

 
5. Висунути кандидатуру Шабанова Романа Івановича – доктора юридичних 

наук, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового 

права імені професора О. І. Процевського в номінації «Викладач 

професійно-орієнтованих дисциплін». 

 
6. Висунути кандидатуру Доценко Світлани Олексіївни – доктора 

педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри інформаційних технологій у 

номінації «Науковець». 

 

7. Висунути кандидатуру Башкір Ольги Іванівни – доктора педагогічних наук, 

доцента, професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи в 

номінації «Молодий науковець». 



 

8. Висунути кандидатуру Рєпко Олени Олександрівни – кандидата 

педагогічних наук, доцента, доцента кафедри олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму в номінації «Викладач фізичного 

виховання». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

21. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

МАГІСТР 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

рівнем МАГІСТР у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди на 2019-2020 н.р. 
 

  
Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

 
Найменування 

установи, посада 

Вчений 

ступінь, 

вчене 

звання 

Який 

навчальний 

заклад 

закінчив і 
коли 

Присвоєна 

кваліфікація 

і 

спеціальність 
за дипломом 

Термін 

роботи 

за 

фахом 

Термін   роботи 

в 

Кваліфікаційній 

комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

012 Дошкільна освіта 

/денна форма навчання/ 

1. Ткаченко 

Лідія 

Петрівна 

Доцент, 

завідувач 

кафедри теорії 

і методики 
викладання 

філологічних 

дисциплін у 
дошкільній, 

початковій і 

спеціальній 
освіті ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С. Сковороди 

у 1995 р. 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури; 
українська 

мова та 

література 

24р. з 
02.12.2019р. 

до 

16.12.2019р. 

12 Дошкільна освіта 

/заочна форма навчання/ 

2. Довженко 

Тетяна 

Олексіївна 

Професор, декан 

факультету початкового 

навчання ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. Г.С. Сковороди 

у 1997 р. 

13 Початкова освіта 

/денна форма навчання/ 



 

3 
. 

Іонова 

Олена 

Миколаїв 
на 

Професор, 

завідувач 

кафедри 
теорії і 

методики 

викладання 
природничо 

- 

математичн 
их 

дисциплін у 

дошкільній, 

початковій і 
спеціальній 

освіті 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічн 

их наук, 
професор 

ХПІ 
у 1978 р. 

Інженер- 

фізик; 

фізика 
металів 

38р 
. 

з 

02.12.2019р. 

до 

20.12.2019р. 

4 
. 

Танько 

Тетяна 

Петрівна 

Професор, 

декан 

факультету 
дошкільної 

освіти 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічн 

их наук, 
професор 

Харківський 

інститут 
мистецтв 

ім.І.П.Котляревсько 
го 

у 1979р. 

Викладач 

музично- 

теоретичних 

дисциплін; 
музикознавст 

во 

41р 
. 

з 

02.12.2019р. 

до 

20.12.20 

19р. 

13 Початкова освіта 

/заочна форма навчання/ 

5. Золотухіна 

Світлана 

Трохимівна 

Професор, 

завідувач 

кафедри 
загальної 

педагогіки та 

педагогіки 

вищої школи 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, 
професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 
Сковороди 
у 1975 р. 

Учитель 
математики; 

математика 

43р. з 

02.12.2019р. 
до 

20.12.2019р. 

14 Середня освіта (Фізика) 

/денна форма навчання/ 

6 Попова 

Олена 
Володимирівна 

Професор 

кафедри 
загальної 

педагогіки та 

педагогіки 
вищої школи 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 
наук, 

професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1983 р. 

Вчитель 

фізики і 

математики; 

фізика і 

математика 

34р. з 

02.12.2019р. 

до 

17.12.2019р. 

014 Середня освіта (Математика) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Математика) 

/заочна форма навчання/ 

7. Ткачова 

Наталія 

Олександрівна 

Професор 

кафедри 

загальної 
педагогіки та 

Доктор 

педагогічних 

наук, 
професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 
у 1983 р. 

Математик, 

викладач 

математики; 
математика 

34р. денна, заочна 

з 

02.12.2019р. 
до 



 

  педагогіки 

вищої школи 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

    17.12.2019р. 

014 Середня освіта (Інформатика) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Інформатика) 

/заочна форма навчання/ 

8 
. 

Прокопенк 
о 
Андрій 

Іванович 

Професор, 

директор 

інституту 
інформатизац 

ії освіти 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічн 

их наук, 
професор 

ХАІ імені 

М.Є.Жуковсько 

го 
У 1995 р. 

Інженер- 

програміст; 

програмне 
забезпечення 

обчислювальн 

ої техніки й 

автоматизован 
их систем 

24р 
. 

денна, заочна 

з 

02.12.2019р. 

до 
17.12.2019 

р. 

014 Середня освіта (Фізика) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Математика) 

/денна та заочна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Інформатика) 

/денна та заочна форма навчання/ 

9. Трубавіна 

Ірина 
Миколаївна 

Професор 

кафедри 
загальної 

педагогіки та 

педагогіки 

вищої школи 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 
наук, 

професор 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1990 р. 

Учитель 

початкових 
класів; 

початкове 

навчання 

17р. денна, заочна 

з 

02.12.2019р. 

до 
17.12.2019р. 

 
 

014 Середня освіта (Біологія) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Біологія) 

/заочна форма навчання/ 

091 Біологія 

/денна форма навчання/ 

091 Біологія 

/заочна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Хімія) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Хімія) 

/заочна форма навчання/ 

016 Спеціальна освіта 

/денна форма навчання/ 

016 Спеціальна освіта 

/заочна форма навчання/ 

10 

. 
Комісова 
Тетяна 

Євгенівна 

Професор 
кафедри 

анатомії та 

фізіології 
людини ім. 

Я.Р. 
Синельник 

Кандидат 
біологічних наук, 

доцент 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковороди 
у 1981 р. 

Учитель 
біології і 

хімії 

середньої 
школи; 

біологія і 
хімія 

38 

р. 

денна 
з 

09.12.2019 

р. 
до 

11.12.2019 
р. 



 

  ова ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

    заочна 

11.12.2019 
р. 

11 
. 

Пучков 

Олександр 

Васильович 

Професор 

кафедри 
зоології 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

біологічних наук, 

професор 

Українська 

сільсько- 
господарськ 

а академія 

у 1977 р. 

Вчений 

агроном; 
захист 

рослин 

36 
р. 

денна 

з 

16.12.2019 
р. 

до 

18.12.2019 
р. 

заочна 

18.12.2019 
р. 

12 
. 

Макєєв 
Сергій 

Юрійович 

Доцент 
кафедри 

хімії 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 
педагогічних наук 

ХНПУ 
ім. 

Г.С.Сковор 

оди 

у 2009 р. 

Вчитель хімії 
та 

інформатики; 
ПМСО. Хімія 

7р. денна, 
заочна 

19.12.2019 

р. 

13 Іонов Професор, Доктор ХДУ Біолог, 39 денна, 
. Ігор завідувач сільськогосподарс ім. О.М. біологія р. заочна 

 Анатолійов кафедри ьких наук, Горького   02.12.2019 
 ич анатомії та професор у 1980 р.   р., 
  фізіології     03.12.2019 
  людини ім.     р. 
  Я.Р.      

  Синельник      

  ова ХНПУ      

  імені Г.С.      

  Сковороди      

14 Сидоренко Доцент Кандидат ХДУ Хімік, 20 денна, 
. Ольга кафедри технічних наук, ім. О.М. викладач р. заочна 

 Володимирі хімії доцент Горького хімії;  02.12.2019 
 вна ХНПУ  у 1988 р. хімія  р., 
  імені Г.С.     03.12.2019 
  Сковороди     р. 
       16.12.2019 
       р. 

15 Свєчнікова Професор, Доктор хімічних ХДУ Хімік, 46 денна 

. Олена завідувач наук, професор ім. О.М. викладач р. з 
 Миколаївна кафедри  Горького хімії;  05.12.2019 
  хімії  у 1970 р. хімія,  р. 
  ХНПУ   неорганічна  до 
  імені Г.С.   хімія  09.12.2019 
  Сковороди     р. 
       заочна 
       з 
       10.12.2019 
       р. 
       до 
       13.12.2019 
       р. 

16 Бондар Професор Доктор КДПІ Вчитель- 51 денна 

. Віталій кафедри педагогічних ім. О.М. дефектолог; р. 04.12.2019 
 Іванович спеціальної наук, професор Горького дефектологія і  р. 
  педагогіки  у 1965 р. методика  12.12.2019 
  ХНПУ   початкового  р. 



 

  імені Г.С. 

Сковороди 

  навчання  заочна 

з 
13.12.2019 

р. 
до 

14.12.2019 
р. 

17 Коваленко Доцент, Кандидат ЛНПУ Вчитель 11 денна, 

. Вікторія завідувач психологічних імені спеціальної р. заочна 
 Євгенівна кафедри наук Т.Шевченка (корекційної)  02.12.2019 
  реабілітологі  у 2008 р. школи,  р., 
  ї, здоров’я   корекційний  03.12.2019 
  людини і   педагог  р. 
  спеціальної   спеціальних   

  психології   дошкільних   

  ХНПУ   закладів,   

  імені Г.С.   практичний   

  Сковороди   психолог в   

     закладах   

     освіти;   

     дефектологія,   

     практична   

     психологія   

18 Голуб Доцент Кандидат Слов’янськ Вчитель, 20 денна 
. Наталія кафедри педагогічних наук ий логопед р. 17.12.2019 

 Михайлівна спеціальної  державний допоміжної  р. 
  педагогіки  педагогічни школи,  заочна 
  ХНПУ  й інститут олігофрегопед  з 
  імені Г.С.  у 1986 р. агог  18.12.2019 
  Сковороди   дошкільних  р. 
     закладів  до 
       19.12.2019 
       р. 

014 Середня освіта (Історія) 

/денна форма навчання/ 

19. Плиско 

Леонід 

Миколайович 

Доцент 
кафедри 

всесвітньої 

історії 
ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 
історичних 

наук, 

доцент 

ХДУ 

ім. О.М. 
Горького 
у 1972 р. 

Викладач історії та 

суспільствознавства; 

історія 

42р. з 

02.12.2019р 

. 
до 

20.12.2019р 

. 

014 Середня освіта (Історія) 

/заочна форма навчання/ 

20. Гончарова 

Ольга 
Сергіївна 

Доцент кафедри 

історії України 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

історичних 
наук, 

доцент 

ХДУ 

ім. О.М. 

Горького 

у 1993 р. 

Історик, 

викладач 
історії і 

суспільно- 

політичних 

дисциплін; 
політична 

історія 

13р. з 

02.12.2019р 

. 
до 

20.12.2019р 

. 

014 Середня освіта (Географія) 

/денна форма навчання/ 

21. Стаднік 
Олександр 
Григорович 

Професор 
кафедри 
географії та 

Кандидат 
педагогічних 
наук, доцент 

ХДУ 

ім. О.М. 
Горького 

Викладач 
географії; 
географія 

32р. з 

02.12.2019р 
. 



 

  методики 

викладання 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

 у 1987 р.   до 

20.12.2019р 
. 

014 Середня освіта (Географія) 

/заочна форма навчання/ 

22. Муромцева 

Юлія 

Ігорівна 

Доцент 

кафедри 

географії та 
методики 

викладання 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

ХДУ 

ім. О.М. 
Горького 
у 1992 р. 

Економіст; 

статистика 

27р. з 

02.12.2019р 

. 
до 

20.12.2019р 

. 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

/заочна форма навчання/ 

035 Філологія (українська мова і література) 

/денна форма навчання/ 

035 Філологія (українська мова і література) 

/заочна форма навчання/ 

 

23. Олексенко 

Олена 

Андріївна 

Професор, 

завідувач 

кафедри 

української 
мови ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

філологічних 

наук, 

професор 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 
у 1970 р. 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 
середньої 

школи; 

українська 

мова і 
література 

45р. денна,заочна 

з 02.12.2019р. 
до 

20.12.2019р. 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

/заочна форма навчання/ 

24 
. 

Матвєєва 

Ольга 

Олександрі 
вна 

Професор 

кафедри 

музично- 
інструменталь 

ної підготовки 

вчителя 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічн 

их наук, 
доцент 

Харківський 

інститут 

мистецтв ім. 

І.П. Котляревськ 

ого 
у 1986 р. 

Викладач, 

концертмейст 

ер, артистка 
камерного 

ансамблю; 

інструментал 
ьне 

виконавство 

33 
р. 

денна,заоч 

на 

з 

07.12.2019р. 
до 

14.12.2019р. 

денна 

(іноземці) 
з 

10.02.2019р. 

до 
22.02.2019р. 

025 Музичне мистецтво 

/денна форма навчання/ 

025 Музичне мистецтво 

/заочна форма навчання/ 

25. Ткаченко 

Марина 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

вокальної 
культури і 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

ХДПУ 

ім. Г.С. 

Сковороди 
у 2001 р. 

Вчитель 

музики і 

художньої 
культури; 

6р. денна,заочна 

з 07.12.2019р. 

до 14.12.2019р. 



 

  сценічної 
майстерності 

вчителя 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

  ПМСО. 
Музика 

  

024 Хореографія 

/денна форма навчання/ 

024 Хореографія 

/заочна форма навчання/ 

26 
. 

Васильєв 

а 
Оксана 

Вікторівн 

а 

Доцент 

кафедри 

теорії і 

методики 

мистецької 

освіти та 

диригентськ 

о-хорової 
підготовки 

вчителя 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

педагогічни 
х наук, 

доцент 

Харківський 

інститут 

мистецтв ім. 
І.П. Котляревськог 

о 

у 1991р. 

Хормейсте 

р, 

викладач; 
диригування 

29р 
. 

денна,заочн 

а 

з 13.12.2019р. 
до 

19.12.2019р. 

денна 
(іноземці) 

з 10.02.2019р. 
до 

22.02.2019р. 

022 Дизайн 

27. Чеботова 

Яна 

Валентинівна 

Доцент 

кафедри 

дизайну 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

ХХПІ 

у 1989 р. 

Художник 

декоративного 

мистецтва; 

інтер’єр та 
обладнання 

30р. денна, 

заочна 

з 
02.12.2019р 

. 

до 
17.12.2019р 

. 

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта ((Мова і література (російська)) 

/заочна форма навчання/ 

28. Силаєв 
Олександр 

Сергійович 

Професор 
кафедри 

світової 

літератури 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 
філологічних 

наук, 

професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1973 р. 

Вчитель 
російської 

мови та 

літератури; 
російська 

мова та 

література 

46р. денна, 

заочна 

з 

03.12.2019р 

. 
до 

13.12.2019р 
. 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

/денна форма навчання/ 
 

29. Сазонова 

Ярослава 

Юріївна 

Доцент 
кафедри 

англійської 

фонетики і 

граматики 
ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

філологічних 

наук, доцент 

ХДПУ 
ім. 

Г.С.Сковороди 

у 1994 р. 

Вчитель 
російської 

мови та 

літератури, 

англійської 
мови; 

російська 

мова та 

література, 

22р. з 

04.12.2019р. 

до 

17.12.2019р. 



 

     англійська 
мова 

  

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 

/денна форма навчання/ 
 

30. Тучина 

Наталія 

Василівна 

Професор 

кафедри 
англійської 

філології 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 

наук, 

професор 

ХДУ 
ім. М. 

Горького 
у 1975 р. 

Філолог, 

викладач 
англійської 

мови та 

літератури; 

англійська 
мова 

43р. з 

04.12.2019р. 

до 

17.12.2019р. 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

/заочна форма навчання/ 

31. Корнільєва 
Лілія 

Миколаївна 

Професор 
кафедри 

англійської 

філології 
ХНПУ 
імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 
філологічних 

наук, доцент 

ХДУ 

ім. В.Н. 

Каразіна 

у 1999 р. 

Філолог, 
викладач 

англійської 

мови та 
літератури, 

французької 

мови і 

літератури, 
перекладач; 

англійська 

мова 

15р. з 

04.12.2019р. 
до 

17.12.2019р. 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

/заочна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

/заочна форма навчання/ 

32. Тарарак 

Олександр 

Валентинович 

Доцент 

кафедри 

німецької 
філології 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 
філологічних 
наук, доцент 

ХНУ 
ім. В.Н. 
Каразіна 

у 2000 р. 

Перекладач- 

референт, 

викладач 
німецької та 

англійської 

мови; 

німецька 
мова 

16р. з 
04.12.2019р. 

до 
17.12.2019р. 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

/заочна форма навчання/ 

33. Іващенко 

Ольга 

Віталіївна 

Доцент 

кафедри 

ТМФВ 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДПІ 

ім. Г.С. 
Сковороди 
у 1979 р. 

Вчитель 

фізичної 

культури; 
фізичне 

виховання 

41р. денна 
з 02.12.2019р. 

до 
20.12.2019р. 

заочна 

з 29.11.2019р. 

до 
14.12.2019р. 

017  Фізична культура і спорт 

/денна форма навчання/ 

017  Фізична культура і спорт 

/заочна форма навчання/ 



 

34. Єрмаков 

Сергій 
Сидорович 

Професор 

кафедри 
ТМФВ 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковороди 

Доктор 

педагогічних 
наук, 

професор 

ХДПІ 

ім. Г.С. 

Сковороди 

у 1981 р. 

Вчитель 

фізичної 
культури; 

фізичне 

виховання 

38р. денна 

з 02.12.2019р. 
до 

20.12.2019р. 

заочна 
з 29.11.2019р. 

до 

14.12.2019р. 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

/денна форма навчання/ 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

/заочна форма навчання/ 

35. Лісунова 

Людмила 
Володимирівна 

Доцент 

кафедри 
УДПМ та 

графіки 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

ХДПІ 
ім. Г.С. 

Сковороди 

у 2006 р. 

Викладач 

образотворчого 
мистецтва, 

організатор 

прикладної 
творчості; 

образотворче 

та 

декоративно- 

прикладне 
мистецтво 

12р. денна,заочна 

з 
02.12.2019р. 

до 
17.12.2019р. 

51 Економіка 

/денна форма навчання/ 

051 Економіка 

/заочна форма навчання/ 

36 
. 

Тимошенков 

Ігор 
Владиславови 

ч 

Професор 

кафедри 

міжнародног 

о бізнесу та 

економічної 
теорії ХНУ 

імені В. Н. 
Каразіна 

Доктор 

економічни 
х наук, 

доцент 

ХДУ 
ім. 

О.М.Горьког 
о 

у 1978 р. 

Економіст, 

викладач 
політекономі 

ї; політична 

економія 

41р 
. 

денна, 

заочна 

з 
05.12.2019р. 

до 

18.12.2019 

р. 

52 Політологія 

/денна форма навчання/ 

052 Політологія 

/заочна форма навчання/ 

37. Куц 

Галина 

Михайлівна 

Професор 

кафедри 
політології, 

соціології та 

культурології 

ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

політичних 
наук, 

професор 

Хмельницький 

технологічний 
інститут 

побутового 

обслуговування 

у 1989 р. 

Інженер- 

технолог; 
технологія 

швейних 

виробів 

22р. з 

02.12.2019р. 

до 

20.12.2019р. 

53 Психологія 

/денна форма навчання/ 

38. Фоменко 

Каріна 

Ігорівна 

Доцент 

кафедри 

психології 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

ХНПУ 
імені 

Г.С.Сковороди 

у 2008 р. 

Психолог, 

викладач 

вищого 
навчального 

закладу; 

психологія 

7р. з 

02.12.2019р. 
до 

20.12.2019р. 



 

53 Психологія 

/заочна форма навчання/ 

39 
. 

Крамченкова 

Віра 

Олександрівн 

а 

Доцент 

кафедри 

психології 

ХНПУ 
імені Г.С. 
Сковород 

и 

Кандидат 

психологічни 

х наук, доцент 

 

ХДУ 

ім. 

О.М.Горьког 
о 

у 1997 р. 

Психолог, 

викладач; 

психологі 

я 

18р 
. 

з 

02.12.2019р. 

до 

20.12.2019р 
. 

54 Соціологія 

/денна форма навчання/ 

054 Соціологія 

/заочна форма навчання/ 
 

 

40. Стрельнікова 

Олена 
Олександрівна 

Викладач 

кафедри 
політології, 

соціології та 

культурології 

ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковороди 

Кандидат 

соціологічних 
наук 

ХНУ 

ім. В.Н. 

Каразіна 

у 2007 р. 

Журналіст; 

журналістика 

7р. з 

02.12.2019р. 

до 

20.12.2019р. 

231 Соціальна робота 

/денна форма навчання/ 

231 Соціальна робота 

/заочна форма навчання/ 

41 

. 

Подберезськи 

й 
Микола 

Кіндратович 

Доцент 

кафедри 

соціально 
ї 

педагогік 

и ХНПУ 

імені Г.С. 
Сковород 
и 

Доктор 

педагогічни 

х наук, 
професор 

Харківський 

юридичний 

інститут імені 
Ф.Е. 

Дзержинськог 

о, 

у 1976 р. 

Юрист; 

правознавств 

о 

44р 

. 

з 

02.12.2019р. 
до 

20.12.2019 

р. 

081 Право 

/денна форма навчання/ 

081 Право 

/заочна форма навчання/ 

42. Шабанов 

Роман 
Іванович 

Професор 

кафедри 
цивільно- 

правових 

дисциплін і 
трудового 

права імені 

О.І. 
Процевського 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Доктор 

юридичних 
наук, 

доцент 

ХНПУ 
імені 

Г.С.Сковороди 
у 2001 р. 

Юрист; 

правознавство 

18р. денна, 

заочна 
з 

02.12.2019р. 
до 

20.12.2019р. 



 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ і МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

073   Менеджмент 

/денна форма навчання/ 

073 Менеджмент 

/заочна форма навчання/ 

1. Григораш 
Віктор 

Валентинович 

Доцент 
кафедри 

наукових 

основ 

управління 
ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди 

Кандидат 
педагогічних 

наук, доцент 

ХДУ 
ім. 

О.М.Горького 

у 1983 р. 

Викладач 
математики; 

математика 

37р. з 

25.11.2019р. 

до 

31.01.2020р. 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

22. 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 докторських дисертаційних робіт: 

 

Балацинової А.Д.      «Теорія і практика діяльності рад при попечителях навчальних округів 

українських губерній Російської імперії (1835-1917 рр.)» 

 

Головань Т.Г.                   «Доктрина соціального діалогу як складова побудови   

                                           соціально-трудових відносин в Україні» 

 

Даниліної Ю.С.                 «Правові проблеми працевлаштування в Україні» 

 

Пилипенко С.Г.                «Багатовимірність філософських концептуалізацій землі в 

сучасному культурно-антропологічному дискурсі» 

Прокопенко І.А.              «Система підготовки майбутніх учителів фасилітативної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти» 

Голіциної Д.С.                  «Компетенція адміністративних судів з розгляду справ за участю 

Міністерства оборони України» 

 Пригодіна М.Д.             «Формування творчих умінь майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва в процесі професійної підготовки.» 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт:     

 

011 Освітні, педагогічні науки 

Борисенко К.В. «Основні напрямки розвитку водного законодавства 

в Україні у ІІ половині ХХ століття» 

Єсікова І.В. «Дидактичні умови застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в інклюзивному 

середовищі закладів загальної середньої освіти» 

Коц Ю.С. «Внесок приватних осіб та асоціацій в розвиток 

освіти дітей з особливими потребами (80-ті рр. ХХ 

ст.-початок ХХІ ст.)» 

Носова В.В. «Формування технологічних умінь учнів 5-9 класів 

засобами STEM проектів» 

Овчар Н.В. «Використання сенсорної інтерактивної дошки в 

процесі формування загально навчальних 

компетентностей у початковій школі країн 

Євросоюзу» 



 

Сотніков Д.В. «Використання сенсорної інтерактивної дошки в 

процесі формування загально навчальних 

компетентностей у початковій школі країн 

Євросоюзу» 

Титарчук М.В. «Педагогічна підготовка студентів-філологів в  

університетах Нідерландів» 

Чубукіна О.М. «Організація клубних об`єднань вищих педагогічних 

навчальних закладів України (друга пол. ХХ ст.)» 

Воронін А.І. «Формування лідерської компетентності майбутніх 

офіцерів у системі військової освіти Канади» 

 

Дорожко А.О. «Формування академічної доброчесності магістрів у 

закладах вищої педагогічної освіти України» 

Жадан О.М. «Формування життєвих цінностей молодших 

підлітків  у позакласній діяльності» 

Житницька А.А. «Формування загальнокультурної компетентності 

здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі 

навчання іноземних мов» 

Рапава Русіко 

Бєсіківна 

«Система підвищення кваліфікації вчителів 

іноземних мов у закладах післядипломної освіти 

України (друга половина ХХ століття)» 

Сіваченко І.Г. «Розвиток професійної позиції педагога як 

вихователя в  

післядипломній освіті» 

Славінська Ю.С. «Педагогічні умови професійно-орієнтованої 

самореалізації майбутніх лікарів-стоматологів у 

освітньому процесі закладів вищої медичної освіти» 

Зарудна І.А. «Система оцінювання абітурієнтів університетів 

Великої Британії» 

Насонова Л.Г. «Формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів базової школи у процесі 

навчання предметів освітньої галузі «Мови і 

літератури»» 

Ван Ціхуей                «Проблема використання музично-комп'ютерних технологій у 

професійній підготовці майбутніх фахівців музичного профілю в 

університетах КНР» 

Май Вень                   «Проблема формування професійної компетентності майбутніх 

викладачів музики на заняттях спеціальних дисциплін в 

університетах КНР» 

Чжан Гомінь «Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних 

навчальних закладів України та КНР» 

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Бочарова М.Е. «Формування у майбутніх учителів початкових 

класів підприємницької компетентності у процесі 

професійної підготовки» 

Гринь І.Г. «Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури 

і спорту на основі вивчення  особливостей 



 

динаміки» 

Завгородня К.П. «Професійна підготовка вчителів за дуальною 

формою навчання в Данії» 

Кривуша Є.Є. «Формування готовності здобувачів магістерського 

рівня освіти до публічної комунікації в професійній 

діяльності юристів» 

Свиридова Т.І. «Професійна підготовка фахівців у галузі сімейної 

(домашньої) форми здобуття освіти в Канаді» 

Пліс В.П. «Формування готовності майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей до використання 

технологій мультимедіа в професійній діяльності» 

Тарасенко Н.С. «Технології підготовки майбутніх учителів 

іноземної мови до реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому процесі початкової школи» 

Яригіна Н.М. «Використання тестових технологій при вивченні 

англійської мови на досвіді США та 

Великобританії» 

 

017 Фізична культура і спорт 

Гостренко О.П. «Розвиток швидкісно-силових якостей за допомогою 

комплексу спеціально стрибкових вправ на уроках з 

волейболу в школі для 9 класів» 

 

032 Історія та археологія 

Матющенко Є.В.  «Філософські та політичні погляди М.К. Ганді в  

радянській та пострадянській історіографії 

проблеми інтерпретації» 

Попович В.В. «Студенство Харкова в 1960-80-ті рр.: повсякденне 

життя в контексті соціально-політичних реалій 

епохи» 

Сопельняк А.С.  «Ярослав Романович Дашкевич: доля вченого на тлі 

епохи» 

Бондаренко А.Б. «Політика українських урядів періоду 1917-1921 рр. 

у сфері військового будівництва:  

компаративістичний вимір» 

Куц П.С. «Внесок польських дворянських родів в розвиток 

Слобожанщини другої половини ХVІІІ століття – 

60-ті роки ХІХ століття». 

 

Обченко О.М. «Соціокультурний вимір Слобожанської провінції 

ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами 

Зміївського повіту Харківської губернії)» 

 

033 Філософія 

Маслій М.М. «Філософсько-антропологічні засади інклюзивної 

освіти» 

Пономаренко О.В. «Академічна чесність у контексті масової культури» 



 

Мордвінова Н.О. «Автодидактичні практики в сучасній історичній 

освіті» 

Рисований І.М. «Культурні патології інформаційного суспільства 

(філософсько-антропологічний аналіз)» 

 

035 Філологія 

Алексєєв І.Г. 
Концепти «свій»/ «чужий» / «інший» у творчості 

Степана Руданського» 

Кайдаш К.В. 
«Художньо-документальна проза С.А. Алексієвич: 

проблеми поетики» 

Літвін С.М. «Маргінальність героїв у творчості Ірвіна Уелша» 

Шапаренко Е.Е. 
«Реалізація парадигматичних стосунків лексичного 

рівня мови в публіцистичному аспекті» 

Скидан М.С. 
«Мовне вираження простору і часу (на матеріалі 

творів М. Вінграновського)» 

Скидан Я.А. «Концептуалізація слова. Мовне вираження» 

Стеценко Ю.В. 
«Контамінація як спосіб інновативних дериватів: 

семантика і прагматика» 

Авдєєнко Ю.І. 
«Парадигматична організація лексики в творах 

різних жанрів (на матеріалі байки ліричного твору)» 

Водолажченко Н.А. 
«Концепція світу та людини в романах Євгенія 

Водолазкина» 

Косенко К.О. «Еволюція лірики М. Степанової» 

Юхно Є.В. 
«Феномен прецедентності в сучасному українському 

публіцистичному дискурсі» 

Кононенко Т.В. «Антиприслів’я в ЗМІ» 

Удовіченко Л.Г. «Українська військова лексика: особливості 

функціонування» 

Ілєску В.Л. «Поетична морфологія ідіостилю Георгія Іванова» 

 

052 Політологія 

Жезняк М.М. «Електронний уряд як форма взаємодії влади і 

громадян: український контекст» 

Савенко Є.М. «Політико-культурні детермінанти брендингу 

території в процесі декомунізації в Україні» 

 

Вербицька І.В. 

«Реклама у політичному процесі України: політико –

технологічний вимір» 

 

Дьомкіна Ю.В. 

 «Особливості взаємодії органів державної влади та 

неурядових організацій в Україні: політико-

інституційний вимір» 

 

053 Психологія 

Миронович Б.С. «Тілесність в системі ставлень особистості в 

юнацькому віці» 

Чепелєва Н.І. «Організація самостійної роботи студентів в 

університетах Австрії» 



 

Вєтрова Н.В. «Психологічні особливості мотивації 

підприємницької діяльності у студентському віці» 

 

Лозовий І.В. «Особистісні та соціальні фактори становлення 

курсантів військового ВНЗ до навчально-

професійної діяльності» 

 

Лукова С.В. «Психологічні закономірності губристичної 

мотивації підлітків-спортсменів» 

 

Сохань І.В. «Соціальний захист осіб з сімейними обов’язками» 

Умаєв Бадрудін 

Бєсланович 

«Адаптація до навчально-професійної діяльності у 

студентів, які проживають в зоні військового 

конфлікту» 

 

081 Право 

Гелашвілі Анна 

Гелаівна 

«Договірне регулювання аліментних правовідносин» 

Ландін В.В. «Стажування як форма реалізації права на 

зайнятість» 

Зайцев С.Ю. «Правове регулювання соціального захисту 

працівників поліції в Україні та країнах ЄС» 

Лисенко М.І. «Особливості правового регулювання охорони праці 

на промислових підприємствах» 

Сохань М.Ю. «Соціальний захист осіб з сімейними обов’язками» 

Алдохіна Л.М. «Організаційно-правові засади державного 

управління у сфері альтернативної енергетики в 

Україні» 

Власенко М.В. «Трудові права суддів та механізм їх забезпечення в 

Україні» 

Галіцина Д.С. «Компетенція адміністративних судів з розгляду 

справ за участю Міністерства оборони України» 

Григор’єва І.В. «Трудо-правовий статус керівника юридичної особи» 

Есман Н.О. «Правове регулювання розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу у разі розголошення працівником 

комерційної таємниці» 

Задерей О.В. «Медіація як альтернативний спосіб вирішення 

трудових конфліктів (спорів)» 

 

Козир В.О. « Принцип свободи договорів про працю та заборони 

примусової праці у трудовому праві» 

Мух Антуан Призначення покарання за сукупністю вироків 

Несміян Т.С. «Правове регулювання трудових відносин лікарів в 

Україні» 

Цуварев О.Ф. «Соціальна функція трудового права» 

 

 



 

091 Біологія 

 

Дементєєва Я.Ю. «Орнітофауна як структурно-функціональний 

елемент полігонів та звалищ твердих побутових 

відходів у Харківській області» 

Мамедова Ю.П. «Екологічні закономірності формування 

орнітокомплексів водойм очисних споруд у 

Харківській області» 

Баркар В.П. «Біологічні особливості Perillus bioculatus (Fabricius,  

1775) та оптимізація структурних параметрів 

штучних популяцій при меловому розведенні» 

Лютенко М.А. «Порівняльна анатомія артерій стовбура головного 

мозку людини зрілого віку та деяких лабораторних 

тварин» 

Бабенко Н.М. «Особливості процесів репарації ускладнених ран 

м'яких тканин в умовах локальних та системних 

чинників» 

Ковлева К.К. «Вивчення амілазної активності у студентів з різним 

психофізіологічним станом» 

Літвінова О.Б. «Особливості клітинно-молекулярних механізмів 

регуляції репаративних процесів ускладнених ран 

м'яких тканин при локальних впливах на рановий 

дефект» 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

23. Про перенесення науково-викладацької практики здобувачам третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  2017-2021 рр. навчання   

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Перенести  науково-викладацьку практику здобувачам третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  2016-2020 рр. навчання  з V  на   VІ  семестр. 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвала Вченої ради  



 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

 

24. Про затвердження гарантів  освітньо-наукових програм здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити гарантами  освітньо-наукових програм здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти  таких осіб: 

 

011 Освітні, педагогічні науки          Рибалко Людмилу Сергіївну, д.п.н., проф., 

професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи 

015   Професійна освіта                        Ушмарову Вікторію Володимирівну, д.п.н., 

проф.,професора кафедри початкової та професійної освіти 

053   Психологія                                       Хомуленко Тамару Борисівну, д.п.н., 

проф.,завідувача кафедри психології. 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 
 
 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  



 

Протокол №7 від 28 жовтня 2019 року 

 

25. Про затвердження освітньо-наукових програм здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити такі освітньо-наукові програми здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти : 

011 Освітні, педагогічні науки           

015   Професійна освіта  

053   Психологія                                        

 

 

 
 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 
 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 
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