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1.Про затвердження Правил прийомузізмінами до Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2020 

році (відповідальний секретар приймальної комісії Гуцан Т.Г.) 

Заслухавши та прокоментувавши доповідь відповідального секретаря 

приймальної комісії Гуцана Т.Г., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити підготовлені Правила прийому зі змінами до Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2020 році 

на засіданні вченої ради й розмістити їх на офіційному веб-сайті університету 

до 14 червня 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова вченої ради                                                          І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                       Т.І. Тищенко 
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2. Про утворення одноразової спеціалізованої вченої ради  

 (учений секретар університету, канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

        1.1.Для захисту кандидатської дисертації К.О. Лебедєвоїщодо присудження  

        ступеня доктора філософії створити одноразову спеціалізовану вчену раду. 

1.2.Затвердити склад одноразової вченої ради: 

Голова ради:Н.О.Ткачова – док. пед. н., професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Опоненти: В.Е. Лунячек -  док. пед. наук, професор, завідувач кафедри 

креативної педагогіки й інтелектуальної власності Української інженерно – 

педагогічної академії;  

Н.В. Кононец -  док.. пед. наук,  доцент , доцент кафедри економічної 

кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 Рецензенти: Л. С. Рибалко - докт. пед.наук, професор, професор кафедри 

педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;  

Т.О. Довженко - докт. пед. наук, професор, декан факультету початкового 

навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

  1.3. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне і  практичне         

значення дисертації  К.О. Лебедєвої з рекомендацією до захисту її 

наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за    

спеціальністю 015 Професійна освіта. 

  

Голова вченої ради                                                        І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                      Т.І. Тищенко 
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3. Про визначення кафедр та призначення рецензентів Галаті О. С. ( н.к. 

–док. псих. наук, проф. М.А. Кузнєцов),  Даниленко Н.М.( н.к. - канд, 

псих. наук, доцент Г.І. Меднікова).(учений секретар університету, канд. 

філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

1.1. Призначити рецензентами  щодо  дисертації   Галати О.С.(н.к. –док. 

псих. наук, проф. М.А. Кузнєцов): 

 К.І. Фоменко -докт. псих. наук, доцент, доцент кафедри психології ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди,              

Т.Б. Хомуленко – док. псих. наук, професор, завідувач кафедри психології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

1.2. Призначити кафедру психології структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача. 

2.1.. Призначити рецензентами  щодо  дисертації   Даниленко Н.М.( н.к. - 

канд, псих. наук, доцент Г.І. Меднікова): 

В.О. Крамченкову - докт. псих.наук, доцент, доцент кафедри психології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

К.І. Фоменко - докт.псих.наук, доцент, доцент кафедри психології ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. 

2.2. Призначити кафедру психології структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                       І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                    Т.І. Тищенко 
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  4.Про уточнення тем дисертаційних досліджень (учений секретар  

     університету, канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

      Уточнити теми  кандидатської дисертації: 

 

1.Антіпової Р.В.             «Особливості репродуктивної функції самців щурів при  

                                         аліментарному надходженні жирів різного походження».         

2. Лисенко Н.Г.             «Підготовка учителів до виховання толерантності в учнів  

                                         коледжів Франції». 

3. Надьон В.П.              «Губристична мотивація як фактор саморегуляції  

                                        поведінки у молодшому шкільному віці» 

4.Аркатової О.С.          «Саморегуляція поведінки як фактор становлення  

                                        життєвих стратегій підлітків» 

5.Жукової Л.В.              «Психологічні фактори професійного благополуччя  

                                        дефектологів» 

6. Обухової Н.О.           «Стратегії опанування стресом суб’єкта навчально- 

                                        професійної діяльності» 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                         І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                     Т.І. Тищенко 
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     5.Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, канд. філол.       

       наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

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 праць «Теорія та методика навчання та виховання» № 48. 

2. Навчальний посібник для студентів, які вивчають китайську мову «Практична 

фонетика сучасної китайської мови». 

3. Посібник з англійської мови «Англійська швидко. 2000 слів на кожен день» 

для учнів середньої школи Перлової В.В. 

4. Збірник політехнічного університету №2(2020 р.). 

5. Збірник наукових статей «Науково-методична спадщина Л.П. Черкасової: 

продовження традиції». 

6.Збірник наукових праць “Біорізноманіття,екологія та експериментальна 

біологія” “Biodiversityecologyandexperimentalbiology”. 

7. Навчаьно-методичний посібник «Економіка, управління та право: освітньо-

професійна траєкторія навчання» / за заг.ред. акад. І.Ф. Прокопенка. 

8. Наукове видання «Модернізація управління в контексті вимог Закону України 

«Про освіту». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

(20 травня 2020 року).    

 

 

 

Голова вченої ради                                                           І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                        Т.І. Тищенко 
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6.Про відрахування з аспірантури (учений секретар університету, канд. 

філол. наук, проф.  Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахувати з аспірантури Філіпченко Ірину Олегівну,  аспірантку 3 року  

навчання  (денної форми, за державним замовленням) зі спеціальності « 032   

Історія та археологія » ( науковий керівник – Гончарова О.С.) у зв`язку зі  

зміною місця проживання з 01.07.2020 

2. Відрахувати з аспірантури Малишеву А.А.,  аспірантку 4 року навчання  

(вечірньої форми, за державним замовленням) зі спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки»   ( науковий керівник – Рогова Т.В.) за власним бажанням  

з 15.06.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                             І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                          Т.І. Тищенко 
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6. Про висунення кандидатур студентів Гладкіх Анастасію Михайлівну(3  

курс, природничий факультет), Гусенко Крістіни Вікторівни (2 курс,  

українськиймовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки- 

Основ’яненка),  Мусійко Світлани Віталіївни (2 курс, український 

мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка), 

Ситник Влади Олександрівни (3 курс, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки- Основ’яненка) , Сінчук Юлії 

Володимирівни  (3 курс, факультет початкового навчання) 

на здобуття стипендій Харківського міського голови  

«Обдарованість» для дітей та молоді у 2020/2021 році (проректор з  

наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи, доктора 

педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

Висунути кандидатури Гладкіх А.М., Гусенко К.В., Мусійко С.В., Ситник 

В.О., Сінчук Ю.В. на здобуття стипендій Харківського міського голови 

«Обдарованість» для дітей та молоді у 2020/2021 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                          І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                       Т.І. Тищенко 
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8.Про затвердженняположень(учений секретар університету, канд. 

філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

1.1 Ввести в діюнаступніорганізаційно-розпорядчідокументи: 

1. Положення про порядок підготовки здобувачів наукового ступеня 

доктор наук в докторантурі ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

2. Положення про грантову та проєктну діяльність, реалізацію програм 

національної та міжнародної співпраці, управління коштами грантів 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

4. Положення про організацію науково-дослідної роботи в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди 

5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди 

6. Положення про підготовку докторів філософії в аспірантурі 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

7. Про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою у ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

8. Положення про наукового керівника здобувача третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти (здобувача наукового ступеня доктора 

філософії) у ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

9. Положення про науково-викладацьку практику здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

10. Положення про підготовку іноземних здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

 

1.2. Оновитинаступніорганізаційно-розпорядчідокументи: 

1. Положення про раду молодих учених Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 



2. Положення про організацію науково-дослідної роботи в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.  (протокол 

№3 від 12.06.2020). 

1.3. Анулюватинаступніорганізаційно-розпорядчідокументи: 

1. Положення про раду молодих вчених. 

2. Положення про організацію науково-дослідної роботи в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.(протокол№ 

від 12.05.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                          І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                       Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження навчальних програм для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання для всіх 

спеціальностей (проректор з навчально-наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук, професор Якушко Н. М.). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи, 

професора Н.М. Якушко з означеногопитання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                           І.Ф. Прокопенко  

Секретарвченої ради                                                        Т.І. Тищенко 
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10.Про затвердження навчальних програм для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання для всіх 

спеціальностей (проректор з навчально-наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук, професор Якушко Н. М.). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи, 

професора Н.М. Якушко з означеногопитання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити навчальні програми для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                             І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                          Т.І. Тищенко 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №3 від 12 червня 2020 року 

 

11.Про затвердження блоків дисциплін вільного вибору для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020/2021н.р. (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, професор 

Якушко Н. М.). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи, 

професора Н.М. Якушко з означеногопитання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

 

      Затвердити блоки дисциплін вільного вибору для здобувачів другого     

      (магістерського) рівня вищої освіти на 2020/2021 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                              І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                           Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала Вченої ради  

 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

 

Протокол №3 від 12 червня 2020 року 

 

12. Про встановлення розмірів оплати за навчання в аспірантурі і 

докторантурі. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар 

університету, кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з 

означеного питання, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:                  Встановити наступні розміри плати за навчання: 

- Для аспірантів денної форми навчання – 68410 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для аспірантів вечірньої  форми навчання – 68410 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для аспірантів заочної   форми навчання – 51300 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для докторантів – 55310 грн. за весь період 

навчання. 

 

 

 

Голова вченої ради     І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради     Т. І. Тищенко 

 

 

 

 



 


