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1. Про внесення змін до «Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти до Харківського національного педагогічного університету 

імені  Г.С. Сковороди у 2021 році (зі змінами) (відповідальний секретар 

приймальної комісії, кандидат педагогічних наук, доцент Гуцан Т.Г.) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії, кандидата педагогічних наук, доцента Гуцан Т.Г. з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити підготовлені Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти 

до Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2021 році на засіданні Вченої ради університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Про присвоєння звання «Почесний доктор» голові наукового 

педагогічного товариства «Польща- Україна», іноземному члену НАПН 

України Франтішеку Шльосеку (ректор, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професора, член-кореспондента НАПН України Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Присвоїти звання «Почесний доктор» голові наукового педагогічного 

товариства «Польща- Україна», іноземному члену НАПН України 

Франтішеку Шльосеку за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем 

педагогіки  праці, андрагогіки і професійної педагогіки та активну участь у 

розвитку польсько-української співпраці у сфері освіти і педагогічної науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження лімітів стипендій на 1 семестр 2021/2022 н.р. 

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

доцент  В.А. Борисов). 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи,  кандидата філологічних наук, доцента  В.А. Борисова з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити ліміти стипендій на 1 семестр 2021/2022 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про утворення разової ради для проведення захисту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія Сілютіної О.М. щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: 

Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

 

Опоненти: 

- Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського 

національного університету. 

 

- Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної і медичної психології, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця. 

 

Рецензенти: 

- Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 



 

- Крамченкова Віра Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 5 від 2 червня 2021 року 

 

5. Про академічну відпустку аспіранту (учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Надати академічну відпустку аспірантці 4 курсу зі спеціальності «081 – 

Право» Лавровій І.А. за станом здоров’я (необхідно пройти реабілітацію, як 

учаснику бойових дій) з 12.05.2021 до 12.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6. Про зміну наукових керівників (учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Змінити наукового керівника здобувачу вищої освіти Май Вей  з Ткачова 

А.С. на доктора педагогічних наук, доцента Твердохліб Т.С.   

 

2. Змінити наукового керівника здобувачу вищої освіти Ян Ян з Ткачова А.С. 

на доктора педагогічних наук, професора Васильєву С.О.  

 

3. Змінити наукового керівника здобувачу вищої освіти Ван Ціхуей з 

Ткачова А.С. на кандидата педагогічних наук, доцента Денисенко А.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат 

філологічних наук, професор 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. Електронний  журнал «Астрея», № 2 (1) 2021 р.   

2. Наукове видання «Розвиток систем управління закладом освіти». 

3. Збірник «Матеріали  І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої 

пам’яті святих Кирила і Мефодія» за загальною редакцією проф.  

Маленко О.О.  

 

4. Біобібліографічний покажчик серії : «Вчені ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України: до 85-річчя від дня 

народження : біобібліографія: 1968-2021 рр. 

 

5. Матеріали науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти 

«Персоналії в науково-педагогічному дискурсі» . 

6. Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними 

системами». 

7. Навчальний посібник «Підготовка майбутніх музичних керівників ЗДО: 

навчальний посібник для викладачів і здобувачів вищої освіти» авторів Т.П., 

Ларіна І.О., Доля Ю.В.  

8. Навчально-методичний посібник «Зошит на друкованій основі: методика 

музичного виховання» Ларіна І.О. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження навчальних планів освітніх програм «Початкова 

освіта», «Початкова освіта з методиками спеціальної освіти», 

«Початкова освіта. Арттерапія», «Початкова освіта. Лікувальна 

педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та 

заочної форм навчання на 2021-2025 н. р. у зв’язку із затвердженням 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (проректор з навчально-

наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисов) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи, кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм «Початкова освіта», 

«Початкова освіта з методиками спеціальної освіти», «Початкова освіта. 

Арттерапія», «Початкова освіта. Лікувальна педагогіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання на 2021-

2025 н. р. 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження навчальних планів освітньої програми 

«Освітологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та 

заочної форм навчання на 2021-2022 н. р. у зв’язку із затвердженням 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент  

В.А. Борисов) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи, кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітньої програми «Освітологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освітиденної та заочної форм навчання на 2021-

2022 н. р. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 


