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1. Представлення до вчених звань (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. Протоколи лічильної комісії затвердити. 

1.2. Представити до вченого звання: 

1.Зуба Станіслава сергійовича до вченого звання старшого дослідника зі 

спеціальності 113-прикладна математика 

2.Гармаш Людмилу Вікторівну до вченого звання профессора  кафедри 

світової літератури 

3.Іващенко Ольгу Віталіївну до вченого звання профессора  кафедри 

теорії і методики фізичного виховання. 

4.Матвєєву Ольгу Олександрівну до вченого звання профессора  

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

5.Гуліч Олену Олександрівну до вченого звання доцента  теорії і 

практики англійської мови 

6.Кабанську Ольгу Сергіївну до звання доцента кафедри англійської 

мови 

7.Кириліву Валерію Олегівну до вченого звання доцента  кафедри теорії 

і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 

8. Корчагіну Ганну Сергіївну до вченого звання доцента  кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя 

9.Шевченко Ларису Анатоліївну до вченого звання доцента  кафедри 

державно-правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу. 

 

 

Голова вченої ради                                                                        І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Теоретико-методологічні  засади реалізації 

концепції «Нова українська школа» в науково-педагогічному проєкті 

«Інтелект України»» (доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки   початкового навчання та дошкільного виховання, 

керівника науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

І.В. Гавриш). 

Прослухавши наукову доповідь доктора педагогічних наук, професора, 

професора кафедри педагогіки   початкового навчання та дошкільного 

виховання, керівника науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

І.В. Гавриша, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Прийняла інформацію до відома. 
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Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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3. Про реорганізацію структурних підрозділів Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (ректор, 

академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук  

І.Ф. Прокопенко).     

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

 1. У зв'язку з включенням факультету славістики до складу українського 

мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка ліквідувати 

кафедри світової літератури та слов'янських мов й утворити кафедру 

зарубіжної літератури та слов'янських мов. Призначити в.о. завідувача 

кафедри доктора філологічних наук, доцента С.К. Криворучко. 

2. У зв’язку з утворенням на українському мовно-літературному 

факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка кафедри зарубіжної літератури та 

слов'янських мов перейменувати кафедру української і зарубіжної літератури 

та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова на кафедру української 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова. 

3. У зв’язку з оптимізацією структурних підрозділів університету 

об'єднати кафедри: 

- Кафедру історії педагогіки і порівняльної педагогіки з кафедрою 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи. Завідувач кафедри – доктор 

педагогічних наук, професор С.Т. Золотухіна. 

- Кафедру українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки з 

кафедрою образотворчого мистецтва. Завідувач кафедри-доктор педагогічних 

наук, професор Т.В. Паньок. 

 4. Вивести лабораторію технічних засобів навчання з підпорядкування 

кафедри інформаційних технологій і підпорядкувати її інституту 

інформатизації освіти. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                       І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                             Т.І. Тищенко 
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4. Про присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв 

України» Кузнецовій Ользі  Алексіївні - професору кафедри музично-

інструментальної підготовки факультету мистецтв, за багаторічну 

сумлінну працю, вагомі  здобутки у професійній діяльності та значний 

особистий внесок у розвиток і збереження традицій національної 

музичної культури (ректор, академік НАПН України, професор, доктор 

педагогічних наук І.Ф. Прокопенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Клопотати перед головою Харківської обласної державної адміністрації 

Олексієм Кучером про присвоєння почесного звання «Заслужений діяч 

мистецтв України» Кузнецовій Ользі  Алексіївні - професору кафедри 

музично-інструментальної підготовки факультету мистецтв, за багаторічну 

сумлінну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності та 

значнийособистий внесок у розвиток і збереження традицій національної 

музичної культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                        І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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5. Про зміни до «Статуту університету» (ректор, академік НАПН 

України, професор, доктор педагогічних наук І.Ф. Прокопенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

У зв`язку із змінами прийнятими Верховною Радою  України до «Закону 

«Про вищу освіту»» та про  «Освіту» внести до «Статуту університету» зміни   

у відповідних статтях. 
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Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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6. Про перенесення юридичного факультету зприміщення на вул. 

Чернишевській, 60 у навчальний корпус №1 на вул. Алчевських, 29. 

(ректор, академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук 

І.Ф. Прокопенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1.Узв'язку з нераціональним використанням учбових приміщень і гострим 

дефіцитом коштів перевести юридичний факультет з приміщення на        вул. 

Чернишевській, 60 у навчальний корпус №1на вул. Алчевських, 29. 

2. Навчальний корпус по вул. Чернишевській, 60 здати в аренду для 

відкриття освітньої школи по програмі «Інтелект України». 
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7. Про оновлення «Політики у сферіякості ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

(проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор  

Ю.Д. Бойчук). 

 

Оновити «Політику у сферіякості ХНПУімені Г.С. Сковороди» 
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8.Про «Кодекс про академічну доброчесність» (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: 

Затвердити «Кодекс про академічну доброчесність» та анулювати 

«Положення про академічнудоброчесність». 
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9. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення 

попередніх експертиз дисертаційних робіт К.О. Лебедєвій (н.к.-  

док.пед.н., проф.О.В. Попова), Н.В. Уваровій (н.к.-  док.(н.к.-  док.наук з 

фізичного виховання та спорту, проф. Ж.Л. Козіна) (учений 

секретаруніверситету, 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   

К.О. Лебедєвої  (н.к.-  док. пед. н., проф. О.В.Попова): 

-д. пед. наук, доцент, професора, професора кафедри початкової і 

професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди Л.С. Рибалко; 

-д. пед. наук, професора, професора  кафедри початкової і професійної 

освіти, декана факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

Т.О. Довженко. 

1.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача 

2.1.Призначити рецензентами щодо  дисертації  Н.В.Уварової (н.к.-  док.н. , 

проф. Ж.Л. Козіна) 

 2.Уварова Настасія Володимирівна; 

Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту Ж.Л. 

Козіна; 

Кафедра теорії та методики фізичного виховання; 

Рецензенти: О.М. Худолій, О.О. Рєпко. 
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Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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10. Про затвердження стипендії Кабінету Міністрів України (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 кандидата на здобуття стипендіїКабінету Міністрів України 

длямолодих учених від 16.08.1994 р. №560 («Про стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених») доктора педагогічних наук, доцента 

БашкірОльгу Іванівну. 
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11.Про затвердження звітів про науково-дослідні роботи кафедр, що не 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

для УкрІНТЕІ (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: 

Інформацію прийняти до відома. Звіти затвердити. 
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12. 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: 

Затвердити і ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи:  

 

1. 1. «Положення про радника ректора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди». 

1. 2. Рекомендувати призначити після виходу на пенсію ректора акад. 

І.Ф. Прокопенка на посаду радника ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди за 

рахунок власних надходжень університету 

1.3. Присвоїти акад. І.Ф. Прокопенку почесне звання «Почесний ректор». 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробники: І.В.Єсьман, В.І. Плахтєєва); 

3. Положення про асоціацію випускників Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

(розробник: А.М. Цапко); 

4. Положення про комісію з етики та управління конфліктами 

(розробник: Ю.В. Шинкарьов); 

5. Положення про табір студентського активу «Сковородинівська родина 

лідерів» 

(розробник: К.С. Катриченко); 

6. Положення про університетський конкурс відеороликів для творчої молоді 

«Моя група - моя гордість» 

(розробник: К.С. Катриченко); 

7. Порядок проведення загальноуніверситетського студентського конкурсу 

есе «Професія вчителя-доля держави» 



(розробник: К.С. Катриченко); 

8. Положення про спілку іноземних студентів та аспірантів ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

(розробник: К.С. Катриченко); 

9. Положення про координаційну раду громадських організацій ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

(розробник: К.С. Катриченко); 

10. Положення про загальноуніверситетський конкурс «Лист мамі» 

(Розробник: С.В. Бережна); 

11. Положення про проведення загальноуніверситетського студентського 

конкурсу «Світ моїх захоплень» 

(розробник: К.С. Катриченко); 

12. Положення про художню раду ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробник: С.В. Бережна); 

13. Положення про куратора академічної групи  

(розробник О.В. Варенікова); 

14. Порядок проведення моніторингових досліджень у ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди (додаток до МП-05) 

(розробник: В.І. Плахтєєва); 

15. Положення про загальноуніверситетський конкурс «Людина року» 

(розробник: С.В. Бережна); 

16. Положення про науково-методичну лабораторію інтердисциплінарності в 

освіті 

(розробник: О.А. Жерновникова); 

17. Положення про стейкхолдерів освітніх програм ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди 

(розробники: І.М. Трубавіна, Г.В. Дейниченко); 

18. Положення про лабораторію з дослідження філософської спадщини Г.С. 

Сковороди при навчально-науковому інституті Григорія Сковороди 

(розробник: М.Д. Култаєва); 

19. Положення про лабораторію з дослідження педагогічної спадщини Г.С. 

Сковороди при навчально-науковому інституті Григорія Сковороди 

(розробник: С.Т. Залотухіна); 

20. Положення про лабораторію з дослідження літературної спадщини Г.С. 

Сковороди при навчально-науковому інституті Григорія Сковороди 



(розробник: Н.М. Левченко); 

21. Положення про систему стимулювання якісної і ефективної роботи 

науково-педагогічних і інших категорій працівників ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

(розробник: Ю.Д. Бойчук); 

22. Положення про моніторингове дослідження  «Викладач очима студентів» 

(розробник: В.І. Плахтєєва); 

23. Положення про  порядок надання платних послуг 

(розробник: О.В. Тарасенко); 

24. Стратегія інтернаціоналізації ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(розробники: С.С. Зуб, Ю.Д. Бойчук); 

Оновити  наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1. Політику у сфері якості; 

2. Положення про студентську раду гуртожитків ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробник: Д.О. Прочкарук); 

3. Положення про гендерний центр ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробник: Ю.О. Шпак); 

4. Положення про консультаційний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди для 

учнівської молоді 

(розробник: Ю.С. Стасевський); 

5. Положення про відділ зв̓ язків з громадськістю та засобами масової 

інформації ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробник: Ю.С. Клименко); 

6. Положення про спілку студентів-правників 

(розробник: К.С. Катриченко); 

7. Положення про спілку студентів-сиріт ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

(розробник: К.С. Костіна); 

8. Положення про факультет початкового навчання 

(розробник: Т.О. Довженко); 

9. Положення про психологічну службу ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

(розробник: І.І. Дорожко); 

10. Положення про природничий факультет 

11. (розробник: Т.Ю. Маркіна); 

12. Положення про загальний відділ 



(розробник:  Т.М. Романцова); 

13. Положення про факультет дошкільної освіти; 

14. (розробник: Танько Т.П.); 

15. Організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С.Сковороди; 

16. Положення про тендерний комітет. 

17. Положення про порядок замовлення, виготовленн, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них 

Європейського зразка (DIPLOMASUPPLEMENT) у ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

18. Положення про техніку безпеки при роботі за ком'ютером  в ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. 

19. Положення про комісію з питань академічної доброчесності. 

3.  Ліквідувати науково-дослідний сектор, який входить до складу 

наукової частини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                       І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                             Т.І. Тищенко 
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13.Про затвердження блоків дисциплін вільного\вибору для здобувачів 

першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти на 2019/2023 

н.р.(проректор з  навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, 

професор  

Н.М. Якушко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити блоки дисциплін вільного вибору дляздобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019/2023 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                       І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                             Т.І. Тищенко 
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14. Про затвердження навчального плану і додатку до  навчальних 

планів спеціальностей (освітніх програм) для іноземних студентів денної 

форми   навчання другого (магістерського рівня) 2020 року прийому: 014 

середня освіта (музичне мистецтво); 014 (мова і література (англійська)) 

(проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, професор 

Н.М. Якушко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальноїроботи,  

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани і додатки до навчальних планів спеціальностей  

(освітніх програм) для іноземних студентів денної форми навчання другого 

(магістерського рівня) 2020 року прийому: 014 середня освіта (музичне  

мистецтво); 014 (мова і література (англійська)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                        І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                              Т.І. Тищенко 
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15. Про рекомендацію до аспірантури (завідувач відділу аспірантури та 

докторантури, кандидат   філологічних наук, профессор, 

вченийсекретарТ.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА:          

    Рекомендувати до вступу до аспірантури: 

1. Башкатову С. В. – спеціальності 053 «Психологія»; 

2. Божко О.О. – спеціальності 091 «Біологія»; 

3. Гармай Я. - спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

4. Горбатих Г. І. - спеціальності 053 «Психологія»; 

5. Гриценко Я. В. - спеціальності 053 «Психологія»; 

6. Дмитрієву Т. - спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

7. Дубіну К.О. – спеціальності; 

8. Монастирського А. П. - спеціальність 052 «Політологія» ; 

9. Осинського М.І. – спеціальності 091 «Біологія»; 

10. Пахучу М.Є. – спеціальності 014 «Біологія та здоров'я людини»; 

11. Педан  Н. В. – спеціальності 032 «Історія та археологія» ; 

12. Педан Т. -  спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

13. Петренка О. - спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

14. Прохода О.Г. – спеціальності ; 

15. Семенко А. О. - спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

16. Сороковенко Р.Р. – спеціальності 014 «Біологія та здоров'я людини»; 

17. Стрельченко Є.О. – спеціальності; 

18. Хіцан Н.О. -  спеціальності 032 «Історія та археологія»; 

19. Ходєєву А. І. - спеціальності 053 «Психологія»; 

20. Храмцова В. І. – спеціальності 054 «Соціологія»; 

Голова вченої ради                                                                  І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                         Т.І. Тищенко 
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16. Про відрахування з аспірантури (завідувач відділу аспірантури та 

докторантури, кандидат  філологічних наук, професор І.В. Разуменко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та 

докторантури, кандидата  філологічних наук, професора І.В. Разуменко, 

Вчена рада: 

УХВАЛИЛА: 

1.Відрахувати з аспірантури Гончарук Оксану Григорівну, аспірантку 3 року 

навчання (денна форма, за державним замовленням) зі спеціальності «011 – 

Освітні, педагогічні науки» кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи (науковий керівник – Попова О.В.) у зв`язку з невиконанням 

індивідуального плану з 01.03.2020 р. 

2. Відрахувати з аспірантури Кватирука Олександра Геннадійовича , 

аспіранта 4 року навчання (денна форма, за контрактом) зі спеціальності «053 

– Психологія» кафедри психології ( науковий керівник – Дорожко І.І.) у 

зв`язку зі зміною місця проживання з 01.03.2020 р. 

3. Відрахувати з аспірантури Матвійчук Світлану Василівну, аспірантку 3 

року навчання (вечірня форма, за державним замовленням) зі спеціальності 

«091 – Біологія» кафедри зоології (науковий керівник – Харченко Л.П.) у 

зв`язку зі зміною місця проживання з 01.03.2020 р. 

4. Відрахувати з аспірантури Трушик Оксану Володимирівну аспірантку 3 

року навчання (вечірня форма, за державним замовленням) зі спеціальності 

«053– Психологія» кафедри психології (науковий керівник – Крамченкова 

В.О.) у зв`язку зі зміною місця проживання з 01.03.2020 р. 

5. Відрахувати з аспірантури Тарапат Олену Сергіївну  аспірантку 1 року 

навчання (денна форма навчання, за державним замовленням) зі 

спеціальності 035 Філологія у зв’язку з сімейними обставинами з 03.02.2020 

р. 

6. Відрахувати з аспірантури Гончар Наталію Олегівну аспірантку 2 року 

навчання (вечірня форма, за державним замовленням) кафедри психології у 

зв’язку з сімейними обставинами з 18.02.2020 р. 

7. Відрахувати з аспірантури Матвейчук Світлану Василівну  аспірантку 3 

року навчання (вечірня форма навчання, за державним замовленням) зі 

спеціальності 092 Біологія у зв’язку з хворобою з 01.03.2020 р. 

Голова вченої ради                                                                   І.Ф. Прокопенко   

Секретар вченої ради                                                               Т.І. Тищенко 
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17. Про затвердження кошторису витрат студентського самоврядування 

(проректор з навчально-виховної роботи, доктор філософських наук, професор С.В. 

Бережна). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної роботи, 

доктора філософських наук, професора С.В. Бережної, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити кошторис студентського самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                   І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                         Т.І. Тищенко 
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18. Про затвердження 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: 

Затвердити теми дркторських дисертаційних робіт: 

РепкоО.О.«Теоретико-методичні основи індивідуалізації фізичної підготовки 

спортсменів у видах спорту з нестандартними умовами змагальної 

діяльності» Собко І.М. «Теоретико-методичні основи застосування 

спеціальних засобів для розвитку координаційних здібностей спортсменів в 

олімпійському і паралімпійському спорті» 

Затвердити теми на здобуттякваліфікації доктора філософії: 

1. Ахмеда Халілі«Теорія та практика викладанняматематичних 

дисциплін у ЗЗСО Палестини та України» 

Науковий керівник-доктор педагогічних наук,  

профессор О.М. Іонова. 

2. БаоШуцзюань«Проблема інтелектуального розвитку дітей у  

дошкільних закладах освіти КНР» 

Науковий керівник- доктор педагогічних наук,  

профессор О.А. Коваленко. 

3. Бойко С.М. «Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-

стильовий аспект».  

4. Баркар В.П. «Біологічні особливості Perillus bioculatus (Fabricius,  1775) 

та оптимізація структурних параметрів штучних популяцій при меловому 

розведенні» Науковийкерівник-професор Т.Ю. Маркіна 

5. Ван Інжчи «Формування музично-виконавської компетентності 

Майбутніх викладачів ЗВО у КНР та Україні 2005-2015 роках» Науковий 

керівник- доктор педагогічних наук, профессор О.О. Матвєєва. 

    6.Ван Юечжи«Музичне виховання молодших школярів у вальдорфських  

школах КНР та України» Науковий керівник- доктор педагогічних наук, 

профессор О.М. Іонова. 



7. Ван Янься   «Проблема реалізації міжпредметних звязків у процесі 

музичної освіти школярів у закладах загальної середньоїосвіти КНР» 

Науковийкерівник-доктор педагогічних наук, профессор С.Є. Лупаренко 

8.Го Сінхуа «Фахова підготовка майбутніх диригентів симфонічного 

оркестру у КНР та Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.» Науковий 

керівник-доктор педагогічних наук, профессор О.О. Матвєєва. 

9.Деметьева Я.Ю. «Орнітофауна як структурно-функціональний елемент 

полігонів та звалищ твердих побутових відходів у Харківській області» 

Науковий керівник-професор  А.Б.Чаплигіна 

10.Єсікової  І.В.«Дидактичні умови застосування інформаційно-

комунікаційнихтехнологій в інклюзивному середовищі закладів загальної 

середньої освіти» Науковий керівник-доктор педагогічних наук, профессор 

О.С. Казачінер   

11. МалишевоїА.А.«Тенденції розвитку трансформативної освіти у вищій 

Школі Німеччини (80-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)» Науковий керівник-

доктор педагогічних наук, профессор Т.В. Рогова. 

12.Мамедова Ю.П. «Екологічні закономірності формування 

орнітокомплексів водоймочиснихспоруд у Харківській області» Науковий 

керівник-професор А.Б. Чаплигіна 

13.Матвійчук Ю.Ю. «Інтегрування змісту природничо-математичних 

дисциплін у процесі навчання учнів основної школи». Науковий керівник-

доктор педагогічних наук, профессор С.Т. Золотухіна. 

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

радянській та пострадянській історіографії: проблеми інтерпретації». 

15.Мей Фан   «Теорія і практика впровадження інформаційних технологій у 

підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва у КНР та Україні у 

2000-2010 роках» Науковий керівник- доктор педагогічних наук, профессор 

О.О. Матвєєва. 

16. Пей Чжиюн   «Теорія та практика підготовки майбутніх фахівців 

мистецького профілю в ЗВО КНР» Науковий керівник-доктор педагогічних 

наук, профессор О.М. Іонова. 

17. Тань Сяо «Формування естетичної культури майбутніх учителів 

музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери» Науковий 

керівник-доктор педагогічних наук, профессор О.А. Коваленко. 

18.Хуан Тівень «Розвиток академічної обдарованості студентів у процесі 

вивчення музичних дисциплін в університетах КНР»Науковий керівник-

доктор педагогічних наук,профессор О.А. Коваленко. 

19. ЦзенГуанхай«Організація робот із людьми з особливими освітніми 

потребами в Китаї» Науковий керівник-доктор педагогічних наук, профессор 

О.А. Коваленко. 



20. ЦиньШень   «Загальнокультурна підготовка майбутніх учителів музики у 

КНР та Україні» Науковий керівник- доктор педагогічних наук, профессор 

О.М. Іонова. 

21.Чжан Ян  «Розвиток концепцій західноєвропейської музичної педагогіки 

в системі музичної освіти Китаю (друга пол. ХХ – початок ХХІ століття)». 

Науковий керівник-кандидат педагогічних наук,  доцент О.М. Кін 

22.Чжоу Ілей «Формування полікультурної компетентності у майбутніх 

учителів музичного мистецтва в Китаї та Україні у 2000-2010 роках» 

Науковий керівник-доктор педагогічних наук, профессор О.О. Матвєєва. 

23. Ян Цзяін «Теорія і практика реалізації принципу наступності у навчанні 

вокалістів з КНР в Україні». 

Науковий керівник-доктор педагогічних наук, профессор О.О. Матвєєва. 

24. Сопот В.В. «Дослідження впливу наночастин на процеси сперматогенезу. 

Науковий керівник -проф. Т.Є. Комісова. 

Уточнити теми на здобуттякваліфікації доктора філософії: 

1. Жадько О.А.«Організаціявзаємодії закладу загальної 

середньоїосвіти та органівмісцевого 

самоврядування в освітньомупросторірегіону». 

2. Свічкар В.Р.«Соціально-педагогічнадіяльністьстудентської 

молодіУкраїни в 20-30 рр ХХ ст.». 

3.Шмонінній Т.А.              «Формуванняготовностіпрофесорсько- 

викладацького складу закладіввищоїосвіти до  

навчанняіноземців та осіб без громадянства». 

 

Змінити тему кандидатськоїдисертації: 

1. Житко А.О.Змінити формулювання теми кандидатської дисертації 

аспіранта спеціальності 053 Політологія у звязку зі зміною ракурсу 

наукового дослідження з «Військово-політичні аспекти співробітництва 

Україниі КНР:політико-інституційний вимір» на «Суспільно-політичний 

феномен популізм у вимірі сучасних політичних процесів». 

2. Рижкову В.М.Змінити тему кандидатської дисертації з  «Діяльність 

ветеранських організацій учасників бойових дій в Афганістані 

понаціонально- 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. Тищенк 
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20. 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.Науковий інформаційний журнал «Новий колегіум» №1 за 2020 рік 

(головний редактор-академік Прокопенко І.Ф., журнал внесено до переліку 

фахових видань з педагогічних наук). 

2.Навчальний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням» 

проф. Т.А. Щебликіної та доц. О.В. Холодняк. 

3.Підручник для студентів «Історія олігофренопедагогіки» (автори В.І. 

Бондар, В.В. Золотоверх, В.В. Нечипоренко). 

4. Журнал «Русскаяфилология. ВестникХарьковского національного 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды (Харьков, 2020. №1 

(71))». 

5. Розповлюдження в мережіІнтернетелектронного журналу «Астрея», №1 (1) 

2020р. 

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

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології і 

культурології, 2020.-Вип.1 (20). 

7. Монографію «Теорія та практика підготовки майбутнього вчителя до 

роботи в Новій українській школі» / за ред.І.Ф. Прокопенка, І.М. Трубавіної, 

англійською мовою. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                  І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                        Т.І. Тищенко 
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21.Про висунення кандидатур на здобуття обласної стипендії 

Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у 2020 році 

(ректор, академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук 

І.Ф. Прокопенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Висунути кандидатуру Соляр Вікторії Василівни, завідувача кафедри 

економічної теорії, фінансів і обліку, кандидата економічних наук, доцента 

на здобуття обласної стипендії Харківської обласної державної адміністрації 

в галузі науки у 2020 році у номінації: «Економіка» – стипендія імені 

Михайла Івановича Туган-Барановського для видатних науковців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                   І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                         Т.І. Тищенко 
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22. Про клопотання щодо призначення виконуючого обов'язки ректора 

(ректор, академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук 

І.Ф. Прокопенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, академіка НАПН України, 

професора, доктора педагогічних наук І.Ф. Прокопенка, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Подати клопотання до Міністерстваосвіти і науки України  зпропозицією про 

призначеннявиконуючогообов'язкиректорауніверситету проректора з 

науковоїроботи доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента 

НАПН України Бойчука ЮріяДмитровича до проведення конкурсу на 

заміщення посади ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                    І.Ф. Прокопенко  

Секретар вченої ради                                                          Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №1 від 27 лютого 2020 року 

 

 

23. Про уточнення теми кандидатської дисертації В. П.   Жукову  

«Формування готовності майбутньо говчителя музичного 

мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи». 

Спеціальність « 011Освітні, педагогічні науки»    

Науковий керівник - док. пед. наук, професор О. В. Попова.  

 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити тему кандидатської дисертації В. П. Жукову «Формування 

готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого 

навчання учнів основної школи». Спеціальність« 011Освітні педагогічні 

науки» Науковий керівник - док. пед. наук, професор О. В. Попова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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24. Про затвердження індивідуальних планів здобувачів третього 

(освітньо-наукового ) рівня вищої освіти  іноземних громадян.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити індивідуальні плани здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  іноземних громадян гр. 2019-6, 2020-1 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

  

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 

 

 

 

 


