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1. Представлення до вчених звань 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

2. Рєпко Олені Олександрівні присвоїти вчене звання доцента кафедри 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор. 

3. Фоменко Карину Ігорівну присвоїти вчене звання доцента кафедри 

практичної психології. 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Риторичний аспект у підготовці сучасного 

вчителя» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

завідувача кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у 

початковій школі Л.П. Ткаченко 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. Звіт заступника голови спеціалізованої вченої ради з педагогічних 

наук Д 64.053.04 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора С.Т. Золотухіної з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботи схвалити. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Звіт голови спеціалізованої вченої ради з психологічних наук 

К 64.053.08 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора психологічних наук, 

професора Т.Б. Хомуленко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботи схвалити. 

 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про затвердження голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо- 

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

 

БАКАЛАВР в Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди 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 зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем БАКАЛАВР в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2018 рік. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. 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 та за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ в 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди 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 зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем МАГІСТР та за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2018 рік. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про введення в обіг документів про вищу освіту (зі змінами) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Ввести в обіг частково змінені документи про вищу освіту: 

-Диплом бакалавра; 

-Диплом бакалавра з відзнакою; 

-Диплом магістра; 

-Диплом магістра з відзнакою; 

-Диплом спеціаліста; 

-Диплом спеціаліста з відзнакою. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Про оновлення «Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Оновити «Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про внесення змін до структури університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Внести такі зміни до структури університету: 

- включити до складу кафедри анатомії і фізіології людини імені д.м.н. 

проф. Я.Р. Синельникова музей анатомії; 

- включити до складу кафедри ботаніки гербарій; 

- включити до складу кафедри зоології Зоологічний музей ім. О.П. 

Крапивного; 

- включити до складу кафедри теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі Лабораторію методичного забезпечення 

безперервної системи освіти «Школа – ВНЗ»; 

- включити до складу кафедри теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі Науково-консультаційний центр читання та 

дитячої книги; 

- включити до складу кафедри естетичного виховання і технологій 

дошкільної освіти музей іграшок; 

- включити до складу спортивного клубу університету реабілітаційний 

центр; 

- включити до складу спортивного клубу університету Олімпійську спілку. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про оновлення положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Оновити такі організаційно-розпорядчі документи: 

- положення про факультет дошкільної освіти; 

- положення про художньо-графічний факультет; 

- положення про факультет мистецтв; 

- положення про музей анатомії; 

- положення про гербарій; 

- положення про зоологічний музей ім. О.П. Крапивного; 

- положення про лабораторію методичного забезпечення безперервної 

системи освіти «Школа – ВНЗ»; 

- положення про Науково-консультативний центр читання та дитячої книги; 

- положення про музей іграшок; 

- положення про кафедру анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я.Р. 

Синельникова; 

- положення про кафедру ботаніки; 

- положення про кафедру зоології; 

- положення про кафедру теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі; 

- положення про кафедру естетичного виховання і технологій дошкільної 

освіти. 

- положення про кафедру дизайну; 

- положення про кафедру історії педагогіки і порівняльної педагогіки; 

- положення про кафедру філософсько-психологічної антропології. 

- положення про спортивний клуб університету; 

- положення про реабілітаційний центр. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про введення в дію положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Ввести в дію такі організаційно-розпорядчі документи: 

- Положення про сприяння працевлаштуванню студентів ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

- Положення про олімпійську спілку. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження навчальних та індивідуальних планів, навчальних 

графіків аспірантів іноземних громадян 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні та індивідуальні плани, навчальні графіки аспірантів 

іноземних громадян. 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження навчальних та індивідуальних планів, навчальних 

графіків аспірантів іноземних громадян 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Заснувати журнал спілки студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

«Педагогічний літопис». Періодичність випуску: щорічно до дня студентів. 

Рубрики: 

1. Люди, події, факти. 

2. Вчинки (досягнення). 

 Навчання (успіх). 

 Наука (успіхи). 

 Лідери (досягнення). 

 Митці (досягнення). 

 Спорт (досягнення). 

 Волонтери (досягнення). 

 Хроніка дружнього життя студентів. 

3. Проза, поезія, публікації. 

4. Фотокалейдоскоп. 

5. Ми і світ. 

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: 

 

Боярської-Хоменко А.В. «Розвиток освіти дорослих у країнах Центральної та 

Східної Європи». 

Наук. конс. – д.пед.н., проф. Л.А. Штефан. 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Ван Сяофей «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

Китайської народної республіки. 

Наук. кер. – к.п.н., доц. В.А. Коробейник. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Рекомендувати до друку: 

 

1. Монографію «Індивідуалізація навчання студентів природничо- 

математичних спеціальностей у вітчизняних вищих педагогічних навчальних 

закладах другої половини ХХ – початку ХХІ століття: теорія та практика» 

М.Е. Пісоцької. 

2. Монографію «Розвиток вищих навчальних закладів Німеччини: 

історичний та педагогічний аспекти» С.В. Черкашина. 

3. Монографію «Психологія губристичної мотивації: феноменологія, 

структура, детермінація» - Харків, 2018. - 421 с. К.І. Фоменко. 

4. Довідник «Харківські інноваційні школи» О.І. Башкір, Т.М. Собченко. 

5. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія» за загальною 

редакцією І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. Випуск 59. 

6. Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» випуск 57. 

7. Навчальний посібник «Статистичні методи в педагогічних 

дослідженнях у схемах і таблицях» О.А. Жерновникової, С.Т. Золотухіної. 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №2 від 27 лютого 2018 року 

 

 

16. Про затвердження освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти на 2018-2022  н.р. для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректор з навчально-наукової 

роботи, кандидат педагогічних наук, проф. Якушко Н.М. з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти на 2018-2022  н.р. для всіх спеціальностей: 

 

011– Освітні, педагогічні науки 

015– Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

017– Фізична культура і спорт 

032 – Історія та археологія 

033–Філософія 

035 – Філологія 

052 – Політологія 

053 – Психологія 

081 – Право 

091 – Біологія 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

  

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 
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