
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №2 від 27 квітня 2020 року 

1. Про затвердження положень (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: 

Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі  документи: 

-Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди отриманих у неформальній освіті; 

- Положення про проведення всеукраїнського онлайн-арт-виставки-конкурсу 

«пандемія: самозахист, свідомість, самоізоляція»; 

- Положення про проведення всеукраїнського онлайн-конкурсу «Пандемія та 

проблеми захисту здоров'я »; 

- Положення про проведення фестивалю художньої творчості «Студентська 

весна»; 

- Положення про механізм реагування на випадки булінгу(цькування) в 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

- Положення про проведення конкурсу есе «Студентство під час пандемії: 

нові виклики – нові можливості»; 

- Положення про порядок проведення біологічного експерименту та 

тестування із залученням біологічних об'єктів. 

 

Голова вченої ради                                                               І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради                                                            Т.І. Тищенко 
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2.Про оновлення наступних організаційно-розпорядчих 

документів(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: 

Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 Положення про вивчення навчальних дисциплін з  циклу вільного вибору 

здобувачів ХНПУ імені  Г.С. Сковороди (у новій редакції). 
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3.Про відтермінування строків сесії і переведення на наступний 

навчальний рік без продовження терміну навчання для аспірантів-

іноземних громадян (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: 

Відтермінувати строки сесії і переведення на наступний навчальний рік без 

продовження терміну навчання для аспірантів-іноземних громадян. 
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4. Про затвердження змін до Правил прийому до Харківського 

національного педагогічного  університету імені Г. С. Сковороди у 2020 

році (проректор з навчальної  роботи,  кандидат  педагогічних наук, 

професор Н.М. Якушко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

УХВАЛИЛА: 

Внести зміни до розділу VІІ «Конкурсний відбір, його організація та 

проведення» та додатків № 1-4, 10, 15 Правил прийому до ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди у 2020 році. Затвердити зміни до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 

2020 році на Вченій раді університету. 
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5. Про затвердження голів і членів ДЕК (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.Затвердити Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем МАГІСТР у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2020 рік. 

1.2.  Затвердити Голів кваліфікаційних комісій  

зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

ступенем  БАКАЛАВР  

в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди на 2020 рік 

1.3. Затвердити голову кваліфікаційної комісії для проведення державного 

екзамену з російської мови та української мови  

для фахівців нефілологічних спеціальностей з зарубіжних країн  

як підсумкової атестації освітнього рівня БАКАЛАВР на денній та заочній 

формах навчання. 
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   6. Про затвердження навчальних планів на 2020/2021 н.р.  (бакалаврів, 

магістрів, аспірантів) (проректор з навчальної роботи, кандидат 

педагогічних наук, професор Н.М. Якушко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани  на 2020/2021 н.р.  (бакалаврів, магістрів, 

аспірантів).  
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7. Про затвердження навчальних планів освітніх програм для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 

2020-2024 навчальні роки для всіх спеціальностей (проректор з 

навчально-наукової  роботи, кандидат педагогічних наук, професор 

Якушко Н. М.) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2024 навчальні 

роки для всіх спеціальностей. 
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8. Про затвердження навчальних планів освітніх програм для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 

2020-2024 навчальні роки для всіх    спеціальностей (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, професор  

Якушко Н. М.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм для другого (магістерського)  

вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2024 навчальніроки 

для всіх спеціальностей. 
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9. Про затвердження навчальних планів здобувачів третього (освітньо-

наукового ) рівня вищої освіти на 2020-2024 н.р. для всіх спеціальностей 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

професор  Якушко Н.М.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани здобувачів третього (освітньо-наукового ) рівня 

вищої освіти на 2020-2024 н.р. для всіх спеціальностей. 
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10 Про затвердження освітніх програм першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 2020-2024 навчальних років для всіх спеціальностей 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

професор  Якушко Н. М.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

2020-2024 навчальних років для всіх спеціальностей. 
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11. Про затвердження освітніх програм другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на 2020-2021 навчальні роки для всіх спеціальностей 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат     педагогічних наук, 

професор Якушко Н. М.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити освітні програми другого(магістерського) рівня вищої освіти на 

2020-2021 навчальні роки для всіх спеціальностей. 
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12. Про затвердження освітніх програм для аспірантів на 2020-2021 

навчальні роки для всіх спеціальностей (проректор з навчально-наукової 

роботи, кандидат педагогічних наук, професор Якушко Н. М.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити освітні програми для аспірантів на 2020-2021 навчальні роки для 

всіх спеціальностей. 
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13.Про затвердження додатків до навчальних планів освітніх програм 

для першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання на 2019-  2023 навчальні роки для всіх спеціальностей 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

професор Якушко Н. М.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити додатки до навчальних планів освітніх програм для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 

2019-2023 навчальні роки для всіх спеціальностей. 
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14. 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: 

1.1.Затвердити тему дисертаційного дослідження: 

1.Сембратовичу В.С.  «Підготовка майбутніх учителів до використання 

ігрових технологій в процесі вивчення фізико-математичних дисциплін» 

Науковий керівник д.п.н. доц. В.В. Масич. 

1.2.Уточнити тему дисертаційної роботи: 

1.Ткаченко В.М.  «Стан механічної рани, тимуса, надниркових 

залоз і показники крові щурів при хронічній тютюновій інтоксикації їхніх 

батьків». 
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15. Про рекомендацію до друку (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: 

Рекомендувати до друку: 

1. Монографію Ю.Д. Бойчука, Ю.С. Таймасова «Теоретико-методичні 

аспекти розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної 

служби у системі підвищення кваліфікації» 

2. Навчально-методичний посібник І.В. Єсьман, В.В. Ушмарової, А.А. 

Курасової «Формування культури академічної доброчесності молодших 

школярів в освітньому процесі початкової школи» 

3. Бібліографічний покажчик з серії «Вчені ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

«Професор Бойчук Юрій Дмитрович: біобібліографія 1991-2020 рр.» 

(Упорядники В.П. Захаренко, Т.І. Неудачина, науковий редактор 

О.Г. Коробкіна) 

4. Колективна монографія «Детермінанти здоров'я сучасної людини» 

5. Збірник наукових праць за матеріалами 10 (ювілейної) Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Педагогіка здоров'я». 

6. Монографію О.М. Кін «Громадська діяльність студентської молоді вищих 

навчальних закладів України ХХ століття: історія становлення та розвитку». 

 

 

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 квітня 2020 року 

 

 

16.  Про терміни проведення науково-викладацької практики 

здобувачами  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  2018-

2022 рр. навчання   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:   

Провести  науково-викладацьку практику здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти  2018-2022 рр. навчання  у  V  семестрі згідно 

навчального плану. 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 
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17. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії всіх спеціальностей  (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  перелік дисциплін вільного вибору здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії всіх спеціальностей. (Перелік додається). 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 
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18. Про затвердження освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового ) рівня вищої освіти на 2020-2024 н.р. для всіх спеціальностей 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

професор Якушко Н.М.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

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

 

УХВАЛИЛА: 

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

вищої освіти на 2020-2024 н.р. для всіх спеціальностей 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 


