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

1.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора по кафедрі зоології присвоїти Чаплигіній Анжелі 

Борисівні.  

„за” –  54 , „проти” – немає, „недійсних бюлетенів” –  1. 

 

1.3 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі економічної теорії присвоїти Зеленьку 

Олександру Олеговичу. 

„за” – 54 , „проти” – немає , „недійсних бюлетенів” – 1.  

1.4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у початковій, дошкільній і спеціальній освіті присвоїти Купіній 

Ірині Олександрівні. 

„за” – 54 , „проти” – немає , „недійсних бюлетенів” – 1.   

 

1.5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі практики англійського усного і писемного 

мовлення присвоїти Подгурській Інні Олександрівні. 

„за” –  54 , „проти” – немає , „недійсних бюлетенів” – 1.   

1.6 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін присвоїти Портян Марині Олександрівні.  

„за” – 54 , „проти” – немає, „недійсних бюлетенів” – 1.    

 



1.7. Згідно з результатами голосування членів ученої    ради університету 

вчене звання доцента по кафедрі суспільно-правових дисциплін і 

менеджменту освіти присвоїти Танько Андрію Валерійовичу. 

„за” – 52 , „проти” – 2, „недійсних бюлетенів” – 1.   

 

1.8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі англійської мови присвоїти Холодняк Олені 

Василівні. 

„за” – 54 , „проти” – немає , „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко  
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2. Конкурсні справи (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. Протокол лічильної комісії затвердити. 

2. На заміщення вакантних посад в університеті вважати обраними:  

2.1. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Разуменко Ірину Василівну  

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду декана українського мовно-літературного 

факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Голобородька Костянтина 

Юрійовича 

(“за” –53, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри практики англійського 

усного і писемного мовлення Коваленко Оксану Анатоліївну 

(“за” –53, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –2). 

 

2.4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри англійської мови Щебликіну 

Тамілу Анатоліївну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 



2.5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри українознавства і 

лінгводидактики  Маленко Олену Олегівну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.6. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри української мови Щербакову 

Наталю Володимирівну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.7. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри історії України Гончарову 

Ольгу Сергіївну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри філософії Култаєву Марію 

Дмитрівну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.9. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті Іонову Олену Миколаївну 

(“за” –53, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.10. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри хімії Свєчнікову Олену 

Миколаївну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.11. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри зоології Чаплигіну Анжелу 

Борисівну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.12. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри педагогіки Золотухіну 

Світлану Трохимівну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 



2.13. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри української літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Тищенко Тетяну Іванівну 

(“за” –53, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.14. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри української мови Олексенко 

Олену Андріївну 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.15. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри політології, соціології і 

культурології  Роговського Олександра Михайловича 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.16. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри педагогіки Рибалко 

Людмилу Сергіївну 

(“за” –53, “проти” – 1, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.17. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри педагогіки Зеленську 

Людмилу Дмитрівну  

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

2.19. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри цивільно-правових дисциплін 

і трудового права імені професора О.І. Процевського Шабанова Романа 

Івановича 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

2.20. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду доцента кафедри наукових основ управління 

Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти  Григораша Віктора Валентиновича 

(“за” –54, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

 

 



2.21. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду доцента кафедри наукових основ управління 

Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти Темченко Ольгу Василівну 

(“за” –53, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” –1). 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                     Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                   Т.І. Тишенко  
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3. Звіт докторантки  другого року навчання О.В. Халіман  

(науковий керівник  – доктор філологічних  наук, професор  

Т.А.  Космеда)   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію докторантки другого року навчання 

О.В. Халіман з означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Звіт докторантки другого року навчання О.В Халіман  

схвалити і затвердити. Захист докторської дисертації О.В. Халіман  

заплановано на 25.09.2020 р.  

 

 
 

 

 
Заступник голови вченої  ради                                                   Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                  Т.І. Тищенко  
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4. Про призначення довічної стипендії академіку НАПН України, 

доктору педагогічних наук, професору  І.Ф. Прокопенку (в.о. ректора, 

доктор педагогічних наук,  професор, член-кореспондент НАПН України   

Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора, доктора педагогічних 

наук, професора, члена- кореспондента НАПН України Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання , вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України  

щодо призначення довічної стипендії Івану Федоровичу Прокопенку –  

академіку НАПН України, доктору педагогічних наук, професору,  

заслуженому працівнику народної освіти, нагородженому багатьма  

відзнаками, орденами, медалями, почесними відзнаками, нагрудними  

знаками, грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,  

Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних  

наук України, почесного громадянина Харкова і Слобожанщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Заступник голови вченої  ради                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                           Т.І. Тищенко  
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5. Наукова доповідь: «Інноваційні підходи до підготовки майбутніх 

учителів початкових класів у контексті нових викликів» (доктор 

педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті 

Л.П. Ткаченко).  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

завідувача кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті Л.П. Ткаченко з означеного 

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Інформацію прийняти до відома.  

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
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6. Про затвердження положень (голова організаційного комітету із 

проведення виборів ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди, декан 

факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент В.А. 

Борисов ). 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голову організаційного комітету із 

проведення виборів ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди, декана факультету 

іноземної філології, кандидата філологічних наук, доцент В.А. Борисова з 

означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Увести в дію наступні організаційно-розпорядчі  документи: 

1.1. Положення про організаційний комітет із проведення виборів 

ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

1.2 Положення про порядок обрання виборних представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

1.3 Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними праців никами, для участі у виборах ректора ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

1.4 Порядок організації роботи та акредитації спостерігачів на виборах 

ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

1.5 Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання 

ректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

1.6 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди. 

1.7 Порядок подання і розгляду звернень під час виборів ректора ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди. 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження «Положення про організацію освітнього  процесу в 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)» (проректор з навчально-

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Положення про організацію освітнього  процесу в ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди (у новій редакції)». 

 

 

 

 
 
Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 5 від 3 вересня 2020 року 
 

8. 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: 

  1. Затвердити наступні організаційно – розпорядчі документи: 
 

  1.1.Положення про організацію роботи спеціалізованих учених рад ХНПУ    

  імені Г.С. Сковороди. 

  1.2.Положення про організацію роботи одноразових спеціалізованих учених    
  рад Харківського Національного Педагогічного Університету імені     

  Г.С. Сковороди. 

 
  2.  Анулювати наступні організаційно – розпорядчі документи: 

 

  2.1.Положення про організацію освітнього процесу в Харківському    

  національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди (у новій    
  редакції) (протокол № 10 від 16.12.2016). 

  2.2.Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківсього національного    

  педагогічного університету імені Г.С.Сковороди для професійної орієнтації   
  вступників на основі повної загальної середньої освіти (протокол №2 від  

  27.02.2018). 
 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження лімітів стипендіатів 1 року навчання першого 

(бакалаврського), другого (магістерського)  рівнів вищої освіти прийому 

2020 н.р. (проректор з навчально-наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук, професор Н.М. Якушко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити ліміт стипендіатів 1 року навчання першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти прийому 2020 н.: 

- загальний ліміт стипендіатів – 42%; 
- ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна  стипендія за 

особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, 

визначається від загальної кількості студентів, які отримують академічну 

стипендію – 3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
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10. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для  проведення 

попередніх експертиз дисертаційних робіт  Красіну  С.А., Ду Цзінсюй,   

Чжоу  Юнь,  Ван Юечжи, Комаромі Н.А., Федяй І.О.  (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. Призначити рецензентами щодо дисертації Красіна С.А. (науковий  

керівник – доктор педагогічних наук, професор Н.О. Ткачова): 

 

  -доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки  

   С.О. Васильєву; 

-доктора педагогічних наук, професора, завідувачку Центру міжнародного 

співробітництва та міжнародної освіти Л.С. Калашник. 

 

1.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача. 

 

2.1. Призначити рецензентами щодо  дисертації  Ду Цзінсюй (науковий  

керівник – доктор педагогічних наук, професор Н.О. Ткачова) : 

 

-доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

О.В. Попову; 

-доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

С.Є. Лупаренко. 

 

2.2  Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача.  

 

3.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Чжоу Юнь (науковий  

керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.А.Щебликіна):  

 



-доктора  педегогіних наук, професора, завідувача кафедри теорії і 

технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Н.Г. Тарарак;  

-кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри англійської мови  

Т.О. Разуменко. 

 

  3.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача. 

 

4.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Ван Юечжи (науковий  

керівник – доктор педагогічних наук, професор О.М. Іонова): 

 

-доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

С.Є. Лупаренко; 

-доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя О.О. Матвєєва. 

 

4.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи здобувача. 

 

5.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Н.А. Комаромі  (науковий  

керівник – доктор біологічних наук, професор О.В.Пучков): 

 

- доктора біологічних наук, доцента, завідувача кафедри зоології  

А.Б. Чаплигіну; 

-кандидата біологічних наук,  доцента, доцента кафедри зоології 

 І. О. Ликову. 

 

5.2 Призначити кафедру зоології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи здобувача. 

 

6.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  І.О. Федяй (науковий  

керівник – доктор біологічних наук, професор Т.Ю.Маркіна): 

 

- доктора біологічних наук, доцента, завідувача кафедри зоології  

А.Б. Чаплигіну; 

-кандидата сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри зоології  

Я.О. Бачинську.  

 



5.2 Призначити кафедру зоології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи здобувача. 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
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11. Про утворення одноразових рад для проведення захистів  

дисертацій (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.Для захисту кандидатської дисертації  Даниленко Н.М.    

 щодо присудження ступеня доктора філософії створити  разову     

 спеціалізовану вчену раду. 

 

1.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова ради: Хомуленко Т.Б. – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Опоненти:  

С.К. Шандрук -  доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного 

університету; 

В.Є. Луньов -  кандидат психологічних наук, доцент , доцент кафедри 

загальної і медичної психології Національного медичного університету ім. 

О.О. Богомольця. 

Рецензенти:  

В.О. Крамченкова – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

К.І. Фоменко – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 1.3. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення дисертації Н.М. Даниленко  з рекомендацією до захисту її 



наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 Психологія. 

2.1.Для захисту кандидатської дисертації   Галати О.С. щодо присудження    

ступеня  доктора філософії створити  разову  спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: В.О. Крамченкова - доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Опоненти:   

С.К. Шандрук - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного 

університету.  

Н.В. Підбуцька - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад.  

І.А. Зязюна, Національного технічного університету «ХПІ».  

 

Рецензенти:  

К.І. Фоменко – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;              

Т.Б. Хомуленко – доктор психологічних  наук, професор, завідувач кафедри 

психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

2.3. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення дисертації  О. С. Галати з рекомендацією до захисту її наукового 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 Психологія. 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
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12. Про відрахування з аспірантури (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.Відрахувати з аспірантури Курган Ірину Володимирівну,  аспірантку 3 

року навчання  (денної  форми, за державним замовленням) зі спеціальності   

«035  Філологія» (науковий керівник – Щербакова Н.В.) з 01.09.2020 р.   за 

власним бажанням у зв’язку зі зміною місця проживання. 

2.Відрахувати з аспірантури Грановську Тетяну Яківну,  аспірантку 3 року 

навчання  (денної  форми, за державним замовленням) зі спеціальності «011  

Освітні, педагогічні науки»    (науковий керівник – Прокопенко І.Ф.) з 

01.09.2020 р. у зв`язку з сімейними обставинами. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 
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  13. Про переведення з денної форми навчання (за контрактом) на заочну 

форму навчання (за контрактом) Ландіна Владислава Володимировича,  

аспіранта  1 року навчання   зі спеціальності   «081  Право»   

  з 01.09.2020 р. (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:  

Перевести  з денної форми навчання (за контрактом) на заочну форму 

навчання (за контрактом)   Ландіна  Владислава Володимировича,  аспіранта  

1 року навчання   зі спеціальності   «081  Право»  з 01.09.2020 р. (науковий 

керівник – Новіков Д.О.).   

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 
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14. Про створення тимчасової спеціалізованої ученої ради для 

проведення атестації докторанта О.В. Барабаша (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:  

Створити тимчасову спеціалізовану вчену раду за  

спеціальністю 052 – Політологія для проведення атестації докторанта    

кафедри політології, соціології і культурології Барабаша Олега Васильовича  

на період з 07.09.2020 р. по 30.09.2020 р. у наступному складі: 

 

1. Куц Галина Михайлівна – голова тимчасової спеціалізованої вченої ради,  

доктор політичних наук, професор; 

2. Радіонова Ірина Олександрівна – вчений секретар тимчасової  

спеціалізованої вченої ради, доктор філософських наук, професор;  

3. Денисенко Ірина Дмитрівна – доктор філософських наук, професор; 

4. Роговський Олександр Михайлович – доктор філософських наук,  

професор. 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко 
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15. 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. Затвердити теми докторських дисертацій: 

1.1 Лук'янчикова О.М. «Соціальна справедливість як основа трудового права» 

1.2 Новікова Д.О. «Теоретико-правові засади поєднання гнучкості та  

захищеності при регулюванні трудових відносин в умовах прекарізації  

населення України» 

 

1.3 Мкртічян О.А. «Дидактична система підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку» 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

2.1 Григор'євої І.В.     «Юридичний механізм регулювання гнучких умов 

трудового договору» 

 
2.2 Завгородній К.П.  «Професійна підготовка вчителів за дуальною формою 

навчання в Данії» 

 
2.3 Кривуші Є.Є.   «Формування готовності здобувачів магістерського рівня 
освіти до публічної комунікації в професійній діяльності юристів» 

2.4 Ландіна В.В.   «Трудовий захист прекарізованих верств населення» 

2.5 Чжан Вей     «Формування професійної компетентності вокалістів в 

освіти КНР» 

2.6 Цзи Фенлай    «Підготовка вчителів до естетичного розвитку учнів в 

закладах вищої педагогічної освіти КНР». 

 

 



3.Уточнити теми кандидатських дисертацій: 

3.1 Борщ О.І.  «Розвиток методичної компетентності вчителів початкових 

класів у науково-методичній  роботі опорного закладу освіти в умовах 

децентралізації » 

3.2  Вараві І.М.  «Підготовка студентів технічних університетів до науково 

дослідницької роботи на засадах академічної доброчесності» 

3.3 Васильєвій М.П.  «Підготовка майбутніх  викладачів іноземних  сов у  

закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих» 

3.4  Денисовій О.С.   «Мікопатогени сортів Iris ᵡ hybryda та резистентність  

                       до них» 

 

                        3.5 Кочергіній А.В. «Кортикофільні міксоміцети південно-західної частини      

Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія». 

 

3.6  Соприкіній  В.Д. «Український неофіційний псевдонімікон культурно-    

мистецької сфери початку ХХІ ст.: номінативний та лінгвокультурологічний 

виміри» 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д.  Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
 

 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 
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16. Про створення збірника наукових праць  «Bulletin of Art»  «Вісник 

мистецької освіти» та затвердження списку редакційної колегії   

(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:  

Створити збірник наукових праць «Bulletin of Art» «Вісник  мистецької 

освіти» та затвердити список редакційної колегії: 

 

Матвєєва О.О. – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Калашник М.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Перетяга Л.Є. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 

Полубоярина І.І. - доктор педагогічних наук, професор кафедри загального 

та спеціалізованого фортепіано Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського 

Растригіна А.М. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Смирнова Т.А. - доктор педагогічних наук, професор кафедри хорового 

диригування Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського 



Соколова А.В. - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії 

і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

Тушева В.В. - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і 

методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

Фомін В.В.- доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і 

методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

Відповідальний секретар: Бурма Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент 

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 університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 5 від 3 вересня 2020 року 
 

17. 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. Монографію канд .юр. наук, доцента Тоботи Ю.А. «Принцип 

справедливості, добросовісності і розумності у цивільному праві».  

2. Посібник «Лінгвокраєзнавство Китаю» (автор – кандидат філологічних 

наук, доцент Н.Руда) як навчальний посібник для студентів-магістрів, що 

вивчають китайську мову як другу іноземну. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

А.С. Ткачова « Менеджмент професійної освіти». 

4. Монографію Таймасова Юрія Сафіровича на тему : «Теоретичні і 

методичні засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності : теорія та практика». 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 5 від 3 вересня 2020 року 
 

18. Про рекомендацію наукової  роботи О.І. Башкір до участі в 

обласному конкурсі « Найкращий молодий науковець Харківщини»  

(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:  

Висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, доцента Башкір Ольги 

Іванівни  до участі в обласному конкурсі « Найкращий молодий науковець 

Харківщини»   відповідно до  проєкту Положення про обласний конкурс 

«Найкращий молодий науковець Харківщини». 

(Результати голосування : „за” –  55 , „проти” – немає, „недійсних бюлетенів” 

–  немає.)  

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                  Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої ради                                                                 Т.І. Тищенко  
 

 


