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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: 

 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

 

2. Довженко Тетяні Олексіївні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання професора кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти 

 

3. Лупаренко Світлані Євгенівні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання професора кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи 

 

4. Ільницькій Ганні Сергіївні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри одноборств, фехтування та силових 

видів спорту 

 

5. Масловій Наталії Григорівні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри наукових основ управління і 

психології 

 

6. Рудій Наталії Вікторівні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри східних мов 

 

7. Шишенко Валентині Олексіївні щодо результатів таємного голосування 

присвоїти вчене звання доцента кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Губристична мотивація як фактор навчальної 

успішності та шляхи її діагностики в учнів та студентів» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри практичної психології К.І. Фоменко 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 затвердження переліку іменних (меморіальних) структурних 

підрозділів та аудиторій ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити перелік іменних (меморіальних) структурних підрозділів та 

аудиторій ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 

 
 

 

 

 
№ 

з/п 

 

 

 

 
Адреса 

№ аудиторії 

Тип 

приміщення 

(факультет, 

кафедра, 

аудиторія, 

лабораторія, 

корпус, 

комплекс, 

зала, 

спортивна 

зала, музей) 

 

 

 

 
На пошану кого 

названа 

 

 

 

Повна назва іменної 

(меморіальної) 

аудиторії 

 

 

 
 

Відповідальні 

1. Вул. 

Алчевських, 29 

Університет Григорій Савич 

Сковорода 

(1722-1794 роки 
життя) 

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Ректор 

2. Вул. 

Алчевських, 29, 

а. 218-219 

Зала Григорій Савич 

Сковорода 

(1722-1794 роки 
життя) 

Зала імені 

Г.С. Сковороди 

Історичний 

факультет 

3. Вул. 

Алчевських, 29, 

а. 220 

Спортивна 

зала 

Василь 

Андрійович 

Титарь 

(1923-1998 роки 
життя) 

Спортивна зала 

імені В.А. Титаря 

Факультет 

фізичного 

виховання і 

спорту 

4. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус А, 

а. 202-А 

(деканат) 

Назва 

факультету 

Григорій 

Федорович. 

Квітка- 

Основ’яненко 

(1778-1843 роки 

життя) 

Український 

мовно- 

літературний 
факультет імені 

Г.Ф. Квітки- 

Основ’яненка 

Український 

мовно- 

літературний 

факультет 

імені Г.Ф. 

Квітки- 
Основ’яненка 

5. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус А 
228-А 

Навчальна 

аудиторія 
Учасників АТО 

(поіменно) 

Меморіальна 

аудиторія 

Український 

мовно- 

літературний 
факультет 



 

    учасників АТО імені Г.Ф. 

Квітки- 
Основ’яненка 

6. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 216-Б 

Навчальна 

аудиторія 
Професор Сергій 

Іванович 

Дорошенко 
 

(1924-2018 роки 

життя) 

Аудиторія імені 

професора 

С.І. Дорошенка 

Український 

мовно- 

літературний 

факультет 

імені Г.Ф. 

Квітки- 

Основ’яненка 

7. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 102-Б 

Навчальна 

аудиторія 

Олександр 

Іванович 

Гончаров 

(1937-2016 роки 
життя) 

Аудиторія 
ім. О.І. Гончарова 

Фізико 
математичний 

факультет 

8. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 325-Б 

Навчальна 

аудиторія 

Ольга 

Олександрівна. 

Балбенко 

(1939-1997 роки 
життя) 

Аудиторія 
ім. О.А. Балбенко 

Фізико 
математичний 

факультет 

9. Пров. 

Фанінський, 

3-в, а. 209 

Навчальна 

аудиторія 

Професор 

Євгенія 

Лаврентіївна 

Уварова 

(1939-1998 роки 
життя) 

Аудиторія 
імені професора 

Є.Л. Уварової 

Факультет 

соціології і 

психології 

10. Пров. 

Фанінський, 3-в, 

а. 203 

Навчальна 

аудиторія 

Академік 

Олексій 

Михайлович 

Леонтьєв 

(1903-1979 роки 
життя) 

Аудиторія 
імені академіка 

О.М. Леонтьєва 

Факультет 

соціології і 

психології 

11. Вул. 

Алчевських, 29, 

а. 318 

Навчальна 

аудиторія 

Дмитро Іванович 

Яворницький 

(1855-1940 роки 
життя) 

Аудиторія 

імені 

Д.І. Яворницького 

Історичний 

факультет 

12. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус В, 

а. 401-В 

Навчальна 

аудиторія 

Олександр 

Сергійович 

Пушкін 

(1799-1837 роки 
життя) 

Пушкінська 

аудиторія 

Факультет 

славістики 

13. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус В, 

а. 407-В 

Навчальна 

аудиторія 

Тарас 

Григорович 

Шевченко 

(1814-1861 роки 
життя) 

Шевченківська 

аудиторія 

Факультет 

славістики 

14. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус В, 

а. 406 

Навчальна 

аудиторія 
Доктор 
філологічних 

наук, професор 

Леонід 

Генріхович 

Фрізман 

1935-2018 

Аудиторія імені 

Леоніда 

Генріховича 

Фрізмана 

Факультет 

славістики 

15. Пров. Навчальна Віктор Кабінет хорового Факультет 



 

 Фанінський, 3-в, 

а. 56 

аудиторія Валентинович 

Королевський 

(1957-2019 роки 
життя) 

диригування імені 

В.В. Королевського 

мистецтв 

16. Пров. 

Фанінський, 3-в, 

а. 413 

Навчальна 

аудиторія 

Володимир 

Андрійович 

Комаренко 

(1887-1969 роки 
життя) 

Оркестровий клас 

ім. В.А. Комаренка 

Факультет 

мистецтв 

17. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Г 

Навчально- 

спортивний 

комплекс 

Юрій 

Михайлович 

Поярков 

(1937-2017 роки 
життя) 

Навчально- 

спортивний 

комплекс імені 

Юрія Пояркова 

Факультет 

фізичного 

виховання і 

спорту 

18. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Г, 

а. 135-Г 

Навчальна 

аудиторія 

Кошовий отаман 

Іван Сірко 

(1605-1680 роки 
життя) 

Аудиторія імені 

кошового отамана 

Івана Сірка 

Факультет 

фізичного 

виховання і 
спорту 

19. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Г, 

а. 134-Г 

Зала Олімпійської 

слави 

(поіменно) 

Зала Олімпійської 

слави 

Факультет 

фізичного 

виховання і 
спорту 

20. Пров. 

Фанінський, 3-в, 

а. 116 

Навчальна 

аудиторія 

(кафедра) 

Доктор 
біологічних наук 

Яків Рафаїлович 

Синельников 

(1921-1994 роки 
життя) 

Аудиторія імені 
Я.Р. Синельникова 

Природничий 

факультет 

21. Пров. 

Фанінський, 3-в, 

а. 106 

Лабораторія Всеволод 
Володимирович. 

Алексєєв 

(1940-2003 роки 
життя) 

Лабораторія 
фізіології імені 

В.В. Алексєєва 

Природничий 

факультет 

22. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 314-Б 

Лабораторія Доктор 
біологічних наук, 

професор, вчений 

ентомолог 

Олександр 

Зіновійович 

Злотін 

(1937-2016 роки 
життя) 

Лабораторія 

екології імені 

професора 

О.З Злотіна 

Природничий 

факультет 

23. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 220-Б 

Зоологічний 

музей 

Доктор 
біологічних наук, 

професор, 

вчений-орнітолог 

Олександр 

Павлович 

Крапивний 

(1929-1990 роки 
життя) 

Зоологічний музей 

імені 

О.П. Крапивного 

Природничий 

факультет 

24. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

Лабораторія Герой України 

Олександр 
Степанович 

Лабораторія 
сільського 

господарства імені 

Природничий 

факультет 



 

 а. 501-Б  Масельський 

(1936-1996 роки 

життя) 

героя України 

О.С. Масельського 

 

25. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 504-Б 

Навчальна 

аудиторія 

Професор Віра 

Іванівна 

Кузнецова 

(1932-2009 роки 

життя) 

Кабінет технології 

та методики 

навчання біології 

імені професора 

В.І. Кузнецової 

Природничий 

факультет 

26. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 505-Б 

Лабораторія Миколай 

Миколайович 

Овчинніков 

(1916-1991 роки 
життя) 

Лабораторія 
фізіології рослин 

імені 

М.М. Овчинникова 

Природничий 

факультет 

27. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 507-Б 

Навчальна 

аудиторія 

Миколай 

Іванович Вавілов 

(1887-1943 роки 
життя) 

Аудиторія імені 

М.І. Вавілова 

Природничий 

факультет 

28. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 221-Б 

Навчальна 

аудиторія 

Професор Лев 

Ілліч Каданер 

(1913-1991 роки 
життя) 

Аудиторія імені 

професора 

Л.І. Каданера 

Природничий 

факультет 

29. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

а. 317-Б 

Лабораторія Доцент Всеволод 

Борисович 

Захаренко 

(1921-1993 роки 
життя) 

Лабораторія 

зоології 

безхребетних імені 

доцента 

В.Б. Захаренка 

Природничий 

факультет 

30. Пров. 

Фанінський, 3-в, 

а.109 

Навчальна 

аудиторія 

Олександр 

Миколайович 

Микитюк 

(1948-2016 роки 
життя) 

Аудиторія імені 

О.М. Микитюка 

Природничий 

факультет 

31. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 
322-б 

Лабораторія Ілля Ілліч 

Мечніков 

(1845-1916 роки 
життя) 

Лабораторія імені 

І.І. Мечнікова 

Природничий 

факультет 

32. Вул. 
Валентинівська, 

2, корпус Б, 

217-б 

Лабораторія Доцент Юлія 

Петрівна 

Максимова 

(1937-2018 роки 

життя) 

Лабораторія 
дослідження та 

охорони 

біоресурсів імені 

доцента 
Ю.П. Максимової 

Природничий 

факультет 

33. Вул. 

Чернишевського, 

60, а. 6 

Аудиторія 

(кафедра) 

Професор 

Олександр 

Іванович 

Процевський 

(1929-2016 роки 

життя) 

Кафедра цивільно- 

правових 

дисциплін, 

господарського і 

трудового права 

імені професора 
О.І. Процевського 

Юридичний 

факультет 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження складу організаційного комітету з підготовки та 

проведення заходів, присвячених 300-річчю від Дня народження 

Г.С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

заходів, присвячених 300-річчю від Дня народження Г.С. Сковороди: 

 

1. Прокопенко Іван Федорович – голова комітету, доктор педагогічних 

наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, академік Національної академії 

педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України; 

2. Бойчук Юрій Дмитрович – член організаційного комітету, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди; 

3. Бережна Світлана Вікторівна - член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди; 

4. Жукова Надія Гордіївна – член організаційного комітету, Проректор 

з соціально-економічних питань, головний бухгалтер; 

5. Якушко Наталія Михайлівна - член організаційного комітету, кандидат 

педагогічних наук, профессор, проректор з навчально-наукової роботи 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

6. Култаєва Марія Дмитрівна - член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії; 

7. Радіонова Наталія Василівна - член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор кафедри філософії, директор Інституту 

Григорія Сковороди; 

8. Золотухіна Світлана Трохимівна - член організаційного комітету, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки 

і педагогіки вищої школи; 

9. Зеленська Людмила Дмитрівна - член організаційного комітету, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи; 



 

10. Юр’єва Катерина Анатоліївна - член організаційного комітету, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про затвердження складу Ради з національно-патріотичного 

виховання студентської молоді 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити склад Ради з національно-патріотичного виховання студентської 

молоді: 

1. Голова Ради – Прокопенко Іван Федорович – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук 

України, заслужений працівник народної освіти України; 

2. Заступник Голови – Бережна Світлана Вікторівна – доктор 

філософських наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди; 

Члени Ради: 

3. Голобородько Костянтин Юрійович – доктор філологічних наук, 

професор, декан Українського   мовно-літературного   факультету   імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

4. Губа Анатолій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, 

декан художньо-графічного факультету; 

5. Денисенко Анжела Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки; 

6. Катриченко Карина Сергіївна – студентка 3 курсу Українського мовно- 

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, в.о. голови Спілки 

студентів та молоді університету; 

7. Кривенцова Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри фізкультурно-оздоровчого і спортивного фехтування, 

директор спортивного клубу університету; 

8. Чернікова Інна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України, координатор з виховної роботи історичного 

факультету. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Звіт спеціалізованої вченої ради з філософських наук Д 64.053.07 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ради, доктора філософських 

наук, професора М.Д. Култаєвої з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу схвалити. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Звіт спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 з філологічних наук 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена ради, доктора філологічних 

наук, професора О.О. Скоробогатової з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу схвалити. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій для освітнього рівня 

«бакалавр», освітнього рівня «магістр», освітнього рівня «спеціаліст» на 

2019 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 для освітнього рівня 

«бакалавр», освітнього рівня «магістр», освітнього рівня «спеціаліст» 

на 2019 рік. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про підпорядкування Відділу зв’язків з громадськістю та засобами 

масової інформації 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації (підстава 

рішення загальних зборів трудового колективу, протокол від 27.12.2018 р.; 

наказ ректора № 191 від 28.12.2018 р.), підпорядкувати проректору з 

навчально-виховної роботи. 

 

2. Редакцію газети «Учитель» підпорядкувати Відділу зв’язків з 

громадськістю та засобами масової інформації. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про перейменування Консультаційного центру для школярів, що 

готує до вступу у ВНЗ 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Консультаційний центр для школярів, що готує до вступу у ВНЗ 

перейменувати у Консультаційний центр для школярів, що готує до 

вступу у ЗВО (підстава лист МОН України 1/9-554 від 13.10.2017 р.). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про оновлення положень структурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Оновити наступні положення структурних підрозділів університету: 

 

1. «Положення про спілку студентів і молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

2. «Положення про консультаційний центр для школярів, що готує до вступу 

у ЗВО». 

3. «Положення про газету «Учитель». 

4. «Положення про координаційну раду громадських організацій ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди». 

5. «Положення про Гендерний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

6. «Положення про студентську раду гуртожитків ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди». 

7. «Положення про Спілку студентів-сиріт». 

8. «Положення про школу молодого лідера ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

9. «Положення про музей історії університету». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження Концепції виховної роботи ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (2019-2023 рр.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Концепцію виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(2019-2023 рр.). 

2. Вважати такою, що втратила чинність Концепція виховної роботи ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди (2015-2020 рр.). 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження положень структурних підрозділів університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити наступні положення структурних підрозділів університету: 

1. «Положення про спілку іноземних студентів і аспірантів». 

2. «Положення про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової 

інформації». 

3. «Положення про іменні (меморіальні) структурні підрозділи та 

аудиторії ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про затвердження навчальних планів для аспірантів-іноземних 

громадян на 2019/2023 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 
1. Затвердити навчальні плани для аспірантів-іноземних громадян на 

2019/2023 н.р    

Голова вченої ради 

Секретар вченої ради 

  І.Ф. Прокопенко 

Т.І. Тищенко 
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15. Про затвердження зразків сертифікатів 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити зразок сертифікату НМ ТЦ СіПРЛ для видачі після 

короткострокових подій (умовна назва "Простий"). 

 

2. Затвердити зразок сертифікату НМ ТЦ СіПРЛ для видачі після 

довготривалих навчальних заходів, що проходять через накази (умовна назва 

"Розгорнутий"). 

 

3. Затвердити зразок сертифікату НМ ТЦ СіПРЛ Тренінгової програми 

"Сучасний викладач ЗВО" (березень - травень 2019р.). 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

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

наукового) рівня вищої освіти. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи,  професора Якушко Н.М. 

 

 УХВАЛИЛА: 

 

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

вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання  за наступними 

спеціальностями: 

011 Освітні, педагогічні науки 

015 Професійна освіта (за спеціалізація ми) 

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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17. Про переведення та відрахування з аспірантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Відрахувати Симоненко І. В., аспіранта 4 року заочної форми навчання 

(за контрактом) зі спеціальності 12.00.05-Трудове право, право соціального 

забезпечення (науковий керівник –канд юрид наук, Новіков Д.О.) за 

порушення умов контракту. 

2. Відрахувати з аспірантури Фролова Олександра Олександровича, 
аспіранта 1 року заочної форми навчання (за контрактом) зі 
спеціальності «081 –Право» (науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. 
Ждан М.Д.), за власним бажанням. 

3. Відрахувати Щербак Ксенію Володимирівну, аспірантку 3 року 
денної форми навчання (за контрактом) зі спеціальності «033- 
Філософія» (науковий керівник –д -р філософ наук, проф. Култаєва М. Д.) 
за порушення умов контракту. 

4. Перевести Матвійчук Юлію Юріївну, аспірантку 1 року денної форми 

навчання (за державним замовленням) зі спеціальності «015 – Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)» на спеціальність «011- Освітні, педагогічні 

науки» у зв’язку з уточненням теми дисертаційного дослідження, науковий 

керівник – докт. пед. наук., проф., завідувач кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи Золотухіна С.Т. (різниця у академічних навчальних 

планах ліквідована. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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18. 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 кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Білоусової Я.В. «Міксоміцети національного природного парку 

«Святі гори». 

Денисової О.С. «Резистентність сортів Iris hybrida до патогенів роду 

Fusarium”. 

Кузнєцової О.С. «Форми вираження дитячої свідомості в російській та 

українській літературах». наук. керівник д.ф.н., проф. 

Гармаш Л.В. 

Кузьменко К.М. «Л.Г. Фрізман – дослідник української літератури» 

наук. кер. к.ф.н., проф. Разуменко І.В. 

Лей Сяо «Формування компетентності культурного 

самовираження майбутніх учителів музичного 

мистецтва в закладах вищої освіти КНР». Наук.кер. – 

д.п.н., проф. Л.Є. Перетяга. 

Ло Юаньвень «Формування готовності до творчого самовираження 

майбутніх музично-педагогічних працівників у 

закладах вищої освіти Китаю засобами естрадної 

музики». Наук.кер. – д.п.н., проф. Л.С. Рибалко. 

Лу Баовень «Формування       етнокультурної        компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах 

вищої освіти КНР». Наук.кер. – д.п.н., проф. Л.Є. 

Перетяга. 

Лященко В.М. «Формування фахової компетентності працівників 

ресурсно-інклюзивних центрів» 

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

Ігоревім» – наук. керівник к.ф.н., доц. Журенко М.М. 

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

символізму в українську і російську літератури». 

наук. керівник к.ф.н., проф. Разуменко І.В. 

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

к.ф.н., доц. Журенко М.М. 



 

Золотухіна С.Т. (різниця у академічних навчальних планах ліквідована. 

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 28 лютого 2019 року 

 

 

19. 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 «Філософсько-педагогічні та філософсько-антропологічні 

обґрунтування стратегії духовного оновлення українського суспільства» 

М.Д. Култаєвої. 

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

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології і 

культурології, 2019. – Вип. 1 (17). 

3. Навчально-методичний посібник «Теоретичні основи паразитології» О.Ю. 

Мухіної, О.В. Антоненко. 

4. Навчальний посібник «Основи комп’ютерного моделювання в економіці» 

Н.В. Олефіренко, Н.О. Пономарьової. 

5. Навчальний посібник «Higher School Pedagogy in Tables and Schemes 

Zhernovnykova O.A., Zolotukhina S.T., Grineva V.M., Kalashnikova L.M., 

Prokopenko A.I., Shcheblykina T.A. 

6. Монограффю Лариси Георгіївни Карпової «Створення освітньо- 

розвивального середовища для обдарованих дітей у спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти». 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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20. Про призначення державної довічної стипендії для видатних діячів 

освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Клопотати перед МОН України про призначення довічної державної 

стипендії      кандидат      фізико-математичних      наук,      професор 

Л.І. Білоусовій. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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