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1. Представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Представити до вченого звання: 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

2. Зеленського Романа Миколайовича щодо присвоєння вченого звання 

доцента кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Значення науково-педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського для Нової української школи» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки 

О.М. Друганової 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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3. Про присвоєння звання Почесного доктора 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Присвоїти звання Почесного доктора директору Департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки 

України, доктору педагогічних наук, професору, член-кореспонденту НАПН 

України Шевцову Андрію Гаррійовичу. 

2. Присвоїти звання Почесного доктора декану факультету корекційної 

педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова, доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену 

НАПН України, президенту Асоціації корекційних педагогів України 

Синьову Віктору Миколайовичу. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про нагородження медаллю «Г.С. Сковорода» акад. НАПН України, 

доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України, професора кафедри спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти В.І. Бондаря 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Нагородити медаллю «Г.С. Сковорода» акад. НАПН України, доктора 

педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України, професора кафедри спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти В.І. Бондаря. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про висування кандидатом у члени Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти доктора політичних наук, професора, 

професора кафедри політології, соціології і культурології Куц Галини 

Михайлівни (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути кандидатом у члени Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти доктора політичних наук, професора, професора 

кафедри політології, соціології і культурології Куц Галину Михайлівну 

(галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки). 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій за освітнім рівнем 

«Магістр» на 2018 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, кандидата педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Голів кваліфікаційних комісій за освітнім рівнем «Магістр» 

на 2018 рік. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про оновлення положень ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, кандидата педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

У зв’язку зі змінами у структурі університету оновити наступні 

організаційно-розпорядчі документи: 

1. «Настанова з якості». 

2. «Організаційно-структурна схема ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

3. «Положення про інститут інформатизації освіти». 

4. «Положення про кафедру інформаційних технологій». 

5. «Положення про навчальну лабораторію розробки програмного 

забезпечення». 

6. «Положення про історичний факультет». 

7. «Положення про кафедру економічної теорії». 

8. «Положення про факультет фізичного виховання і спорту». 

9. «Положення, про кафедру гімнастики, музично-ритмічного виховання і 

фітнесу». 

10. «Положення про кафедру одноборств, фехтування і силових видів 

спорту». 

11. «Положення про юридичний факультет». 

12. «Положення про кафедру економічної теорії, фінансів і обліку». 

13. «Положення про кафедру східних мов». 

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 25 жовтня 2018 року 

 

 

8. Про затвердження акредитаційних справ освітньо-професійних 

програм другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, кандидата педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити акредитаційні справи наступних освітньо-професійних програм 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 
№ 
з/п 

Назва факультету, 

спеціальність 

 
Освітня програма 

 

1. 
Природничий, 

014 Середня освіта (Хімія) 

 

Хімія в закладах освіти 

 

2. 
Психології і соціології, 

052 Політологія 

 

Політологія 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження ліцензійних справ щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, кандидата педагогічних наук, професора Н.М. Якушко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити ліцензійні справи щодо розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за наступними 

спеціальностями: 

 
№ 

з/п 

Шифр 

галузі 
Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності 

1. 
01 Освіта 014 Середня освіта (Інформатика) 

 

2. 
01 Освіта 014 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини 

3. 
01 Освіта 013 Початкового навчання 

 

4. 
02 

Культура і 

мистецтво 
024 Хореографія 

 
1. Затверджено ліцензійні справи щодо розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за наступними 

спеціальностями: 

 
№ 

з/п 

Шифр 

галузі 
Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності 

1. 
01 Освіта 014 Середня освіта (Інформатика) 

 

2. 
01 Освіта 014 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини 



 

3. 
01 Освіта 013 Початкового навчання 

 

4. 
02 

Культура і 

мистецтво 
024 Хореографія 

 

5. 
01 Освіта 014 

Середня освіта (Природничі 

науки) 

 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

(група 2018-4) 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу докторантури і 

аспірантури, кандидата філологічних наук, професора І.В. Разуменко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани аспірантів-іноземних громадян (група 2018-4). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

підсумками 2018 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І.Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

На підставі рішень конкурсних комісій факультетів за високі професійні 

досягнення, за плідну педагогічну діяльність, відданість своїй справі, активну 

громадську роботу затвердити кандидатури на заохочення та преміювання за 

підсумками року: 

1. - Микитюка Сергія Олександровича – доктору педагогічних наук, 

професору кафедри філософсько-психологічної антропології; 

- Довженко Тетяни Олесіївни - доктору педагогічних наук, доценту, 

декану факультету початкового навчання. 

 

2. Визнати «Кращим спортсменом» - Садурську Катерину Сергіївну - 

викладача факультету фізичного виховання і спорту, заслуженого майстра 

спорту України з синхронного плавання, учасницю ХХХІ Олімпійських ігор 

в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), бронзову призерку Чемпіонату світу в Барселоні, 

двічі золоту та срібну медалістку Чемпіонатів Європи 2014 року в Берліні та  

2016 року в Лондоні, радника Голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

3. Визнати кращими за результатами анкети «Викладач очима 

студентів»: 

- Ємець Альону Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій 

школі; 

- Тельпуховську Юлію Миколаївну – кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у 

початковій школі; 

- Бєляєву Тетяну Василівну - кандидата філологічних наук, доцента 

кафедри української мови. 

 

Переможцям у номінаціях, представлених колективами, оголосити 

подяку: 

 

У номінації «За відданість професії»: 



 

1. Глінці Ірині Володимирівні – старшому викладачу кафедри 

природничо-математичних дисциплін; 

2. Карпунець Тетяні В’ячеславівні – старшому викладачу кафедри 

гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; 

3. Муромцевій Юлії Ігорівні - кандидату економічних наук, доценту 

кафедри географії і методики викладання географії; 

4. Коцу Віталію Павловичу – кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри анатомії і фізіології людини імені проф. Я.Р. Синельникова; 

5. Бакай Світлані Юріївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри естетичного вихованні і технологій дошкільної освіти; 

6. Жорник Діані Володимирівні – керівнику студії Молодіжного центру; 

7. Силаєву Олександру Сергійовичу – доктору філологічних наук, 

професору кафедри світової літератури; 

8. Шевченко Альоні Георгіївні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри практики англійського усного і писемного мовлення; 

9. Моргун Людмилі Михайлівні – старшому лаборанту кафедри 

практичної психології; 

10. Водолаженку Олександру Володимировичу - кандидату фізико- 

математичних наук, доценту кафедри математики; 

11. Моценко Петру Миколайовичу – доценту кафедри українського 

декоративно-прикладного мистецтва та графіки; 

12. Волчуковій Вікторії Миколаївні – кандидату мистецтвознавства, 

доценту кафедри хореографії; 

13. Новікову Денису Олександровичу – кандидату юридичних наук, 

доценту кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового 

права; 

14. Полозовій Олені Олександрівні – кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри українознавства і лінгводидактики; 

15. Хлєбніковій Таліні Миколаївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри наукових основ управління і психології. 

 
У номінації «Наставник молоді»: 

1. Масюк Олені Маратівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри природничо-математичних дисциплін; 

2. Гринченко Ігорю Борисовичу - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; 

3. Ямпольській Ларисі Миколаївні - кандидату історичних наук, доценту 

кафедри всесвітньої історії; 

4. Барабаш Ользі Володимирівні – старшому викладачу кафедри 

хореографії; 

5. Гончаренко Яніні Вікторівні - кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри ботаніки; 



 

6. Шевченко Надії Олександрівні – доценту кафедри естетичного 

виховання і технологій дошкільної освіти; 

7. Бельману Олександру Львовичу – інженеру Молодіжного центру; 

8. Артюх Олені Іванівні - кандидату філологічних наук, доценту кафедри 

слов’янських мов; 

9. Ситніковій Валентині Костянтинівні – викладачу кафедри англійської 

фонетики і граматики; 

10. Шепляковій Ірині Олександрівні – кандидату педагогічних наук, 

викладачу кафедри соціальної педагогіки; 

11. Остапенко Людмилі Петрівні - старшому викладачу кафедри 

інформатики; 

12. Чаусу Дмитру Вікторовичу – старшому викладачу кафедри 

образотворчого мистецтва; 

13. Мельниковій Ользі Володимирівні – кандидату економічних наук, 

доценту кафедри економічної теорії; 

14. Нестеренко Наталії Петрівні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри українознавства і лінгводидактики; 

15. Тадіяну Сергію Володимировичу – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри наукових основ управління і психології. 

У номінації «Взірець професійної майстерності»: 

1. Ушмаровій Вікторії Володимирівні – доктору педагогічних наук, 

професору початкової, дошкільної та професійної освіти; 

2. Огарю Геннадію Олексійовичу – старшому викладачу кафедри 

одноборств, фехтування та силових видів спорту; 

3. Микитюк Світлані Олегівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; 

4. Куратовій Марії Григорівні – доценту кафедри дизайну; 

5. Комісовій Тетяні Євгеніївні – кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри анатомії та фізіології людини ім. Я.Р. Синельникова; 

6. Шабанову Роману Івановичу – доктору юридичних наук, професору 

кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права; 

7. Ларіній Ірині Олександрівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; 

8. Даніловій-Абросімовій Еліні Володимирівні – концертмейстеру 

Молодіжного центру; 

9. Гулаку Анатолію Тихоновичу – доктору філологічних наук, професору 

кафедри слов’янських мов; 

10. Пантелєєвій Світлані Володимирівні – старшому викладачу кафедри 

німецької філології; 

11. Радіоновій Ірині Олександрівні – доктору філософських наук, 

професору кафедри політології, соціології і культурології; 

12. Гризун Людмилі Едуардівні – доктору педагогічних наук, професору 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 



 

13. Азаркіній Марині Анатоліївні - старшому викладачу кафедри 

образотворчого мистецтва; 

14. Щербаковій Наталії Володимирівні – кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри української мови; 

15. Скляренко Олені Миколаївні – секретарю-диспетчеру Інституту 

підвищення кваліфікації, перепідготовки. 

 

У номінації «Кращий науковець»: 

1. Джежелей Ользі Валентинівні – кандидату педагогічних наук, 

професору кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у 

початковій школі; 

2. Єрмакову Сергію Сидоровичу - доктору педагогічних наук, професору 

кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; 

3. Колоді Володимиру Васильовичу – кандидату історичних наук, 

доценту кафедри історії України; 

4. Фоміну Володимиру Вікторовичу – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри хореографії; 

5. Репко Олені Олександрівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; 

6. Собко Ірині Миколаївні – кандидату наук з фізичного виховання і 

спорту, доценту кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних 

ігор; 

7. Башкір Ользі Іванівні – кандидату педагогічних наук, професору 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

8. Левченко Наталію Микитівну – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри української та світової літератури; 

9. Чаплигіній Анжелі Борисівні – кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри зоології; 

10. Туріщевій Людмилі Василівні – кандидату філософських наук, доценту 

кафедри філософсько-психологічної антропології; 

11. Степанченку Івану Івановичу – доктору філологічних наук, професору 

кафедр и слов’янських мов; 

12. Фоменко Карині Ігорівні – кандидату психологічних наук, доценту 

кафедри практичної психології; 

13. Трубавіній Ірині Миколаївні - доктору педагогічних наук, професору 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

14. Мінкіну Леву Михайловичу – доктору філологічних наук, професору 

кафедри романської філології; 

15. Іноземцевій Світлані Володимирівні - доценту кафедри українського 

декоративно-прикладного мистецтва та графіки; 

16. Марченку Володимиру Володимировичу – кандидату юридичних наук, 

доценту кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права; 

17. Вакуленко Сергію Валентиновичу – кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри української мови; 



 

18. Григорашу Віктору Валентиновичу – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри наукових основ управління і психології. 

 

У номінації «Громадський діяч» 

1. Шишенко Валентині Олексіївні – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти; 

2. Тихоновій Асі Олександрівні – старшому викладачу олімпійського і 

професійного спорту та спортивних ігор; 

3. Шпак Юлії Олександрівні - кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри англійської філології; 

4. Корж Ганні Вікторівні - кандидату філософських наук, доценту 

кафедри філософії; 

5. Білецькій Світлані Анатоліївні – кандидату педагогічних наук, 

викладачу кафедри природничо-математичних дисциплін; 

6. Слепцовій Олені Вікторівні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри вокальної культури і сценічної майстерності вчителя; 

7. Бенгусу Юрію Володимировичу - старшому викладачу кафедри 

ботаніки; 

8. Козлову Андрію Валерійовичу - старшому викладачу кафедри 

фізичного виховання; 

9. Константіновій Анні Сергіївні – керівнику гуртка Молодіжного центру; 

10. Кошечкіній Тетяні Миколаївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри німецької філології; 

11. Куц Галині Михайлівні – доктору політичних наук, професору кафедри 

політології, соціології і культурології; 

12. Токарєву Павлу Леонідовичу – завідувачу лабораторією кафедри 

фізики; 

13. Малиніній Ірині Олегівні – доценту кафедри українського декоративно- 

прикладного мистецтва та графіки; 

14. Лисаку Олександру Івановичу - кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права; 

15. Кулику Віктору Борисовичу – доценту кафедри образотворчого 

мистецтва; 

16. Павловій Інні Андріївні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри української мови; 

17. Хижняк Марині Вячеславівні – кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри наукових основ управління і психології. 

 
У номінації «Волонтер»: 

1. Рудічєвій Наталі Костянтинівні – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти; 

2. Ільницькому Сергію Володимировичу – старшому викладачу кафедри 

циклічних видів спорту; 



 

3. Вороніній Марині Сергіївні - кандидату історичних наук, доценту 

кафедри всесвітньої історії; 

4. Мартем’яновій Амалії Володимирівні - кандидату філософських наук, 

доценту кафедри філософії; 

5. Козачек Надії Олексіївні – старшому викладачу кафедри спеціальної, 

інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти; 

6. Давидовій Марині Олександрівні – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; 

7. Мезінову Володимиру Геннадійовичу - керівнику гуртка Молодіжного 

центру; 

8. Шпак Юлії Олександрівні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри англійської мови; 

9. Кабусь Наталії Дмитрівні – доктору педагогічних наук, професору 

кафедри соціальної педагогіки; 

10. Яловезі Ірині Георгіївні – кандидату технічних наук, доценту кафедри 

математики; 

11. Гоц-Яковлєвій Ользі Василівні - кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права; 

12. Марцин Світлані Олександрівні – кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри українознавства і лінгводидактики; 

13. Рачинській Ірині Євгенівні – методисту вищої категорії Інституту 

підвищення кваліфікації, перепідготовки; 

14. Крапівник Ганні Олександрівні – доктору філософських наук, доценту 

кафедри англійської філології. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про відрахування з аспірантури та подовження відпустки 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І.Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Відрахувати з аспірантури Овчаренко Карину Сергіївну, аспірантку 1 

року денної форми навчання зі спеціальності «053 – Психологія» за 

державним замовленням з 26.10.2018 р. 

2. Відрахувати з аспірантури Свістунову Оксану Миколаївну, аспірантку 2 

року денної форми навчання зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» за державним замовленням з 26.10.2018 р. 

3. Подовжити відпустку по догляду за дитиною у зв`язку з необхідністю на 

лікарняному Садовій Наталі Олександрівні, аспірантці 3 року денної 

форми навчання зі спеціальності «13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки» за державним замовленням з 17.09.2018 р. до 17.03.2019 р. 

4. Подовжити відпустку по догляду за дитиною у зв`язку з необхідністю на 

лікарняному Свічкар Валентині Романівні, аспірантці 3 року денної форми 

навчання зі спеціальності «13.00.09 – теорія навчання» за державним 

замовленням з 20.10.2018 р. до 19.04.2019 р. 

 
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 25 жовтня 2018 року 

 

 

 

 

13. Про затвердження тем дисертаційних досліджень  

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, професора, ученого 

секретаря університету Т.І.Тищенко з означеного питання, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

 

1.Затвердити теми докторських дисертаційних робіт: 

 

Лепетюха А.В.              Синтаксична синонімія у сучасній французькій прозі.  

          

                    Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

Попія Д.С. «Призначення покарання за незакінчений злочин в кримінальному 

праві України» 

 Наук. кер. – доц. Ю.В. Шинкарьов. 

 

011 Освітні, педагогічні науки 

Матвійчук Ю.Ю. «Тенденції розвитку трансформативної освіти у вищій школі 

Німеччини (80-ті рр. ХХ ст.-поч. ХХІ ст.)» 

Псарьова М.Д. «Організація навчання молодших школярів з розладом спектру 

аутизму у США» 

Садурська К.С. «Формування здатності до професійного самовизначення у 

спортсменів після закінчення спортивної кар’єри» 

Трухан Г.В. «Дидактичні умови формування фасилітативних умінь 

майбутніх учителів галузі «гуманітарних наук» у процесі 

навчання у закладах вищої педагогічної освіти» 

Усиченко О.В. «Формування інтелектуально-оцінювальних умінь учнів 

професійно-технічних училищ в процесі навчання 

інформатики» 

Чепелєв О.О. «Організація самостійної роботи студентів в університетах 

Австрії» 

Черненко А.В. «Формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов в освітньому процесі 

закладів вищої педагогічної освіти» 

Штефан М.В. «Організація художньо-продуктивної діяльності старших 

дошкільників в країнах Східної Європи» 

Гепенко Л.О. «Педагогічні умови міжкультурного виховання майбутніх 

лікарів у закладах вищої медичної освіти» 

Калініченко Т.М. «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-1933.)» 

Трегуб К.М. «Формування здоров’язбережувальної компетентності у 

майбутніх викладачів фізичної культури в Україні (друга 

половина ХХ ст.)» 

 

Уварова І.О. «Організація здоров`язбережувального освітнього середовища 

у середніх загальних школах Фінляндії» 

Щурук М.В. «Педагогічні засади навчання та виховання юнаків  у закритих 

закладах освіти військового профілю на українських землях 

російської імперії  (середина ХІХ – початок ХХ ст.)» 

 

Надоєва О.А. «Організація соціально-педагогічної діяльності з дітьми з 

розладом аутичного спектру в Україні (кінець ХХ-початок ХХІ 

ст.)» 
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Марущак Є. М. «Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності 

студентів у закладах вищої освіти України у 20-30-ті роки ХХ 

століття» 

Якименко В.М. «Теоретичні та методичні засади навчання іноземних громадян 

англійської мови на прикладах США та Великої Британії» 

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Ільїна Д.В. «Підготовка майбутніх вихователів до формування усної 

мовленнєвої компетентності дітей передшкільного віку в 

закладах дошкільної» 

Могильна Ю.І. «Підготовка майбутніх учителів до професійного 

самовизначення учнів загальноосвітньої школи в умовах 

неформальної освіти» 

Поршнева К. С. «Професійна підготовка іноземних студентів – майбутніх 

учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти 

України» 

Сембратович В.С. «Підготовка майбутніх учителів до використання ігрових 

технологій в процесі вивчення фізико-математичних 

дисциплін» 

Удоденко О.К. «Професійна підготовка майбутніх вокалістів у закладах 

мистецької освіти Республіки Польща» 

Шпачинський Д.В. «Підготовка фахівців до роботи з учнями початкової школи з 

порушенням опорно-рухового апарату в інклюзивних класах» 

Берзіня О.О. «Технологія створення безпечного освітнього простору 

педагогічними працівниками в процесі післядипломної 

освіти» 

 

Ковінько К.В. «Формування англомовної компетентності майбутніх 

журналістів медіа-комунікацій в процесі професійної 

підготовки в класичному університеті»   

Колісник О.В. «Формування професійної компетентності педагогів закладів 

з інклюзивною формою навчання в системі післядипломної 

освіти» 

Плахотнік Д. В. «Формування готовності майбутніх юристів до захисту прав 

інтелектуальної власності в процесі професійної підготовки» 

Любчич Р.І. «Формування  професійної компетентності майбутніх 

офіцерів Національної гвардії України в процесі фізичної 

підготовки» 

 

017 Фізична культура і спорт 

Кузнецова А.А. «Психологія релігійного світогляду особистості» 

Азаренкова Л.Л. «Ефективність застосування скандинавської ходьби в 

процесі фізичного виховання студентів» 

032 Історія та археологія 

Єрьомін В.І.  «Діяльність ендемії в Галичині 1893-1914 рр.» 

 

033 Філософія 

Сааков С.О. 

 

«Освітній аспект філософії грошей у сучасних 

соціокультурних контекстах» 

Толмачов Є.С. «Злочин як культурно-антропологічний феномен» 

 

035 Філологія 
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Кузнецова О.С. «Форми вираження дитячої свідомості в російській та 

українській літературах» 

Паульс В.О. «Шляхи і форми включення поезії французького 

символізму в українську і російську літератури» 

Матвєєнко М.В. «Парадигматичний аналіз лексики поезії футуризму» 

Проскурін І.А. «Образно-понятійні парадигми в ліриці О.І. Буніна» 

Кім О.В. «Основні концепти релігійного дискурсу і лексичні засоби 

їх вираження» 

Тарапат О.С. «Лексико-фразеологічні трансформації в поетичному 

ідіолекті Сергія Жадана» 

Мушенко О.В. «Лінгвопрагматичний вимір критичних жанрів  сучасного 

українського  мовознавчого дискурсу» 

Мартиненко Б.В. «М.Ф. Гетманець – дослідник «Слова о полку Ігоревім» 

Стрелець К.В. «О.А. Хазін як письменник-сатирик» 

Румянцева-Лахтіна 

О.О. 

«Жанрово-стильові особливості сімейного роману в 

українській літературі ХХ ст.» 

Обиденнікова М. О. «Ономастикон української літератури для підлітків ( з 1991 

року- до сьогодення):структурно-семантичні  і функційні 

аспекти»  

Міньковська І.І. «Принципи прямого та зворотного кирилично-латиничного 

транс кодування для української мови» 

Сєкіна Н.Д. «Вербалізація гендерних стереотипів (на матеріалі 

фразеологізмів» 

Корнєєва О.М. 

 

«Лексико-граматичні взаємозв’язки у російській мові: 

когнітивний аспект» 

 

052 Політологія 

Свистун І.Ю. «Громадські об’єднання як чинник демократизації 

українського суспільства» 

Ель Сафі Баян Максед 

Салех 

«Друга «холодна війна» на Близькому Сході: стратегія, 

ідеологія, ісламський фактор» 

Будянський Б.Ю. «Формування територіальних громад в Україні: політико-

інституційний вимір» 

Тесфайє Л.А. «Роль шоу-бізнесу у формуванні громадської думки в 

електоральному процесі» 

Тетера О.А. «Політична культура України в контексті 

євроінтеграційного процесу» 

 

053 Психологія 

Галушко С.М. «Динаміка адаптації до школи дітей з різним типом 

сімейно-родинної прив’язаності» 

Гончар Н.О. «Особливості міжособистісних стосунків учнів молодших 

класів загальноосвітньої школи з інклюзивною формою 

навчання» 

Лєсніченко Н.П. «Гендерні особливості  тілесного локусу контролю в 

юнацькому віці» 

Надьон В.П. «Психолого-педагогічні умови розвитку довільності у 

молодших школярів» 

 

081 Право 

Сластьон І.А. «Принцип справедливості у трудовому праві» 

Альошин В.В. «Заставний депозит як засіб виконання зобов’язання» 
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Сердюк С.С. «Адміністративно-правовий статус Державної служби з 

надзвичайних ситуацій» 

Шинкарчук А.Я. «Кримінально-правові заходи реагування на прояви 

домашнього насильства» 

Магаррамлі Етібар 

Валі огли 

«Адміністративно-правові засади надання безоплатної 

правової допомоги в Україні» 

Китайгородська В.В. «Особливості трудових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування» 

 

Потабенко Л.В. «Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику» 

Гриценко В.А. «Правове регулювання індивідуальних трудових спорів» 

Іванова Н.В. «Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин 

із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» 

Бородіна О.В. «Особливості правового регулювання трудових відносин 

працівників апарату суддів України» 

Гапочка К.В. «Інтерес та його реалізація у трудовому праві України» 

Мірошниченко А.М. «Форми кримінальної відповідальності за злочини проти 

громадського порядку». 

Якубовський П.Е. «Правова регламентація захисту населення від екологічних 

бід в ЄС та Україні». 

091 Біологія 

Чебітько О.О. «Екологічна роль штучних гніздівель у підтриманні 

біотичного різноманіття біогеоценозів Північного сходу 

України» 

Денисова О.С. «Резистентність сортів iris x gibridiv до патогенів роду 

fuzarium» 

Бєлявцев М.П. «Консортивні зв’язки жуків-міцетобіонтів (над родина 

Cucujoidea) національного природного парку 

«Гомільшанські ліси» 

Білоусова Я.В. «Міксоміцети національного природного парку «Святі 

гори» 

Коржова Т.О. «Екологічні особливості жуків некрофагів при 

наркотичному насиченні середовища» 

Сопот В.В. «Дослідження впливу нано частини на процеси 

сперматогенезу» 

Коваленко П.Г. 

 

«Особливості імунного статусу організму жителів міста 

Кропивницький в умовах дії низько інтенсивної постійної 

природної радіації» 

 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про рекомендацію до друку 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І.Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Рекомендувати до друку: 

1. Монографію «Кредит в умовах модернізації діяльності банків» 

Соляр В.В. 

2. Монографію «Проблема розумового виховання старшокласників у 

вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.» Плиско Л.М., 

Ялліна В.Л. 

3. Журнал «Русская филология». Вестник Харьковского національного 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды», 2018, № 65. 

4. Збірку наукових статей «Філологічні студії. Вип. 26» (Харків, 2018). 

5. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип. 2(88). 

6. Посібник «Историческая морфология русского языка (именные части 

речи, глагол»: конспекты лекций по курсу «История грамматики русского 

языка»)» О.І. Артюх. 

7. Посібник «Русский язык для 5 класса в таблицах и упражнениях» В.Ю. 

Шишкіної. 

8. Посібник «Русская пунктуация: тетрадь для самостоятельной работы 

студентов филологических факультетов. Часть ІІ. Пунктуация в сложном 

предложении» І.І. Степанченка. 

9. Навчальний посібник «Основи спеціальної та інклюзивної педагогіки» 

Ю.Д. Бойчука. 

10. «Навчальний посібник зі стилістики англійської мови для студентів 

факультету славістики» В.А. Борисова, Л.Є. Красовицької. 
11. Хрестоматію «Читаймо польською» О.І. Артюх. 

12. Хрестоматію «Современный русский язык. В 2-х ч. Ч. 1. Словосочетание и простое 

предложение» Т.П. Стаканкової, Н.М. Халанської. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

 

15. Про затвердження індивідуальних планів здобувача наукового ступеня 

доктора філософії (освітньої та наукової складових) ступеня доктора 

філософії  

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету 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: 
 

 2018 - 3 

Цзі Фенлай зі спеціальності «015 – професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Лю Чжицян зі спеціальності «015 – професійна освіта (за спеціалізація ми)» 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

 

16. Про затвердження індивідуальних планів здобувача наукового 

ступеня доктора філософії (освітньої та наукової складових)  

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету 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) : 

зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

 

 

1. Псарьовій Марині Дмитрівні 

2. Садурській Катерині Сергіївні 

3. Трухан Ганні Валеріївні 

4. Усиченко Олені Вікторівні 

5. Чепелєву Олександру Олександровичу 

6. Черненко 

Анастасії Володимирівні 

7. Штефан Марині Владиславівні 
 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта» 
 

 

 

1. Ільїній Дар'ї Володимирівні 

2. Матвійчук Юлії Юріївні 



 

3. Могильній Юлії Іванівні 

4. Поршневій Катерині Сергіївні 

5. Сембратовичу Вадиму Сергійовичу 

6. Удоденко Олені Костянтинівні 

7. Шпачинському Дмитру Володимировичу 
 

 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 
 

 

 

1. Кузнецовій Анастасії Андріївні 
 

 

зі спеціальності «032 – Історія та археологія» 
 

 

 

1. Єрьоміну Валентину Ігоровичу 
 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 
 

 

 

1. Кузнецові Олені Сергіївні 

2. Кім Ользі Вячеславівні 

3. Матвєєнко Марії Вікторівні 

4. Мушенко Олені Вячеславівні 

5. Паульс Вікторії Олександрівні 

6. Проскуріну Івану Андрійовичу 

7. Тарапат Олені Сергіївні 
 
 

зі спеціальності «052 – Політологія» 
 

 

 

1. Свистун Ірині Юріївні 



 

зі спеціальності «053 – Психологія» 
 

 

 

1. Галушко Світлані Миколаївні 
 

 

зі спеціальності «091 – Біологія» 
 

 

 

1. Денисовій Олені Сергіївні 

2. Чебітько Олені Олегівні 
 

 

 

 

 

Денної форми навчання (за контрактом): 

зі спеціальності «033 – Філософія» 
 

 
 

1. Саакова Сергія Олеговича 
 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 
 

 

 

1. Мартиненка Богдана Володимировича 

2. Стрельця Костянтина Володимировича 
 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 
 

 

 

1. Будянського Бориса Юрійовича 

2. Ель Сафі Баян Максед Салех 
 
 

 

зі спеціальності «081 – Право» 



 

1. Сластьон Ігоря Анатолійовича 
 

 

 

 

Вечірньої форми навчання(за державним замовленням): 

зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 
 

 
 

1. Гепенко Людмилі Олександрівні 

2. Калініченко Тетяні Миколаївні 

3. Трегуб Костянтину Миколайовичу 

4. Уваровій Інні Олександрівні 
 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта» 
 

 

 

1. Берзіні Оксані Олександрівні 

2. Ковінько Каріні Валеріївну 

3. Колісник Олені Валентинівні 
 

 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 
 

 

 

1. Азаренковій Любові Леонідівні 
 

 

 

 

 

зі спеціальності «033 – Філософія» 
 

 

 

1. Толмачова Євгенію Сергійовичу 
 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 



 

1. Міньковській Ірині Ігорівні 

2. Обиденніковій Марині Олегівні 

3. Рум’янцевій-Лахтіній Оксані Олександрівні 

4. Сєкіній Наталі Дмитрівні 
 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 
 

 

 

1. Тесфайє Ладі Абуніївні 

2. Тетері Оксані Анатоліївні 
 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 
 

 

 

1. Артеменко Валерії Ігорівні 

2. Гончар Наталії Олегівні 

3. Лєсніченко Ніні Павлівні 

4. Надьон Вікторії Петрівні 
 

 

 

 

 

зі спеціальності «081 – Право» 
 

 

 

1. Альошину Василю Валеріановичу 

2. Сердюк Софії Сергіївні 

3. Шинкарчук Анастасії Ярославівні 
 

зі спеціальності «091 – Біологія» 
 

 

 

1. Бєлявцеву Максиму Петровичу 

2. Білоусовій Яні Валеріївні 



 

3. Коржовій Тетяні Олексіївні 

4. Сопот Владлену Валеріївному 
 

 

 

 

Вечірньої форми навчання (за контрактом): 

зі спеціальності «081 – Право» 
 

 
 

1. Магаррамлі Етібара Валі огли 
 
 
 

Заочної форми навчання (за контрактом): 

зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 
 

 

 

1. Надоєвій Ользі Автонділівні 

2. Якименко Вікторії Миколаївні 

3. Марущак Євгенію Миколайовичу 

4. Щурук Марії Володимирівні 
 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта» 
 

 

 

1. Любчич Руслану Ілгаровичу 

2. Плахотніку Дмитру Вячеславовичу 
 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 
 

 

 

1. Корнєєвій Олені Миколаївні 
 

 

зі спеціальності «081 – Право» 



 

1. Гапочкі Кирилу 

Валерійовичу 

2. Гриценко Вікторії Анатоліївні 

3. Івановій Наталії Вікторівні 

4. Китайгородській Вікторії Володимирівні 

5. Мірошниченко Альоні Михайлівні 

6. Потабенко Ларисі Вікторівні 

7. Серпуховій Олені Володимирівні 

8. Фролову Олександру Олександровичу 

9. Якубовському Павлу Едуардовичу 
 

 

зі спеціальності «091 – Біологія» 
 

 

 

1. Коваленко Поліні Григорівні 
 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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