
Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 1 від 8 лютого 2021 року 

 

1. Про структурні зміни в університеті (ректор, доктор педагогічних 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

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

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Створити науково-дослідний інститут експериментальної дидактики (на 

громадських засадах). 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0.  

 

2. Створити науково-дослідну лабораторію «Дидактика сучасної освіти», 

підпорядкувати її науково-дослідному інституту експериментальної 

дидактики. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

3. Створити науково-дослідну лабораторію «Promotion здоров’я. 

Психодидактика», підпорядкувати її науково-дослідному інституту 

експериментальної дидактики. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

  

4. Змінити назву навчально-наукового інституту  Григорія Сковороди на 

науково-дослідний інститут з вивчення спадщини Григорія Сковороди.  

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

 

5. Перевести науково-педагогічних працівників та співробітників кафедри 

фізичного виховання до складу факультету фізичного виховання та спорту. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

6. Ліквідувати кафедру фізичного виховання. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 



7. Ввести науково-педагогічний склад та співробітників кафедри фізичного 

виховання до штатного складу кафедри циклічних видів спорту із 

збереженням академічного навантаження.  

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

8. Перейменувати кафедру педагогіки на кафедру освітології та інноваційної 

педагогіки.  

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

9. Ліквідувати відділ профорієнтації і роботи з випускниками. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

10. Роботу з профорієнтації доручити відділу зв’язків з громадськістю та 

ЗМІ. 

Проголосували:  «за» - 40, «проти» - 0, утримались – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Звіт про виконання «Антикорупційної програми Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2019 – 

2020 рр.» (помічник ректора з режиму та безпеки – уповноважений з 

питань запобігання та виявлення корупції в університеті В.В Ситнік). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника ректора з режиму та 

безпеки – уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в 

університеті В.В Ситніка 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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3. Звіт докторантки університету кандидата педагогічних наук, доцента 

І.А. Прокопенко (перевіряюча: декан факультету початкового навчання, 

доктор педагогічних наук, професор Т.О. Довженко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата педагогічних наук, 

доцента І.А. Прокопенко 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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4. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення 

попередніх експертиз дисертаційних робіт (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:  

1.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Вакуленко К.Р.  (науковий 

керівник - Мельников Р. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української літератури та журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова ХНПУ імені Г.С Сковороди):  

 

 - доктора філологічних наук, професора, професора кафедри української 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди   

Л.В. Гармаш.  

 

- кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри української 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди   

О.С. Лук’янову.  

 

1.2 Призначити кафедру української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Вакуленко К.Р. 

 

2.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Ковриги Ю.В. (науковий 

керівник – Козлова А.Г., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов ХНПУ імені 

 Г.С Сковороди): 

 



- доктора філологічних наук, професора, професора кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди О.С. Силаєва; 

 

- кандидата філологічних наук, професора, професора кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди І.В. Разуменко. 

 

2.2  Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Ковриги Ю.В.  

 

3.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Андрієвського Т.Г. 

(науковий керівник -  Безрук О.О., кандидат політичних наук, доцент, 

завідувач кафедри політології, соціології і культурології ХНПУ імені  

Г.С Сковороди):  

 

- доктора історичних  наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  О.Л. Рябченко;  

 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  Н.Г. Білоцерківську.  

 

3.2   Призначити кафедру політології, соціології та культурології 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Андрієвського Т.Г.  

 

4.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Тяпкіної Ю.О. (науковий 

керівник – Денисенко І.Д., доктор філософських наук, професор, декан 

факультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С Сковороди) 

 

- доктора психологічних  наук, професора, професора кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди І.В. Гордієнко-Митрофанову;  

 



- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  Н.Г. Білоцерківську.  

 

4.2 Призначити кафедру політології, соціології та культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

 Тяпкіної Ю.О. 

 

5.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Житко А.О. (науковий 

керівник  -  Савельєва Т.П., кандидат політичних наук, викладач кафедри 

політології, соціології і культурології ХНПУ імені Г.С Сковороди ):  

 

- доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільно-

правових дисциплін і трудового права імені О.І. Процевського Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

О.В. Москаленко;  

 

-  кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  Н.Г. Білоцерківську. 

 

5.2 Призначити кафедру політології, соціології та культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Житко А.О.  

 

6.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Бондар Т.В. (науковий 

керівник –  Зеленська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор ХНПУ імені 

Г.С Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди  О.М. Друганову;  

 

- доктора педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди   

А.В. Боярську-Хоменко.  

 

6.2 Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Бондар Т.В.  

 



7.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Кохан Д.М. (науковий 

керівник – Рогова Т.В., доктор педагогічних наук, професор):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди Л.А. Штефан; 

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки  

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди О.В. Попову.  

 

7.2 Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Кохан Д.М. 

 

8.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Діаба Набіла (науковий 

керівник  - Кузнєцов М.А., доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології ХНПУ імені Г.С Сковороди):  

 

- доктора психологічних  наук, доцента, доцента кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  К.І. Фоменко; 

 

- кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди Кузнєцова О.І.  

 

8.2 Призначити кафедру психології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Діаба Набіла.  

 

9.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Полякової Є.О. (науковий 

керівник – Московкіна І.І., доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри історії російської літератури ХНУ імені В. Н. Каразіна):  

 

- доктора філологічних наук,  професора,  професора кафедри  української 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

Л.В. Гармаш; 

 



- кандидата філологічних наук, професора, професора кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди І.В. Разуменко. 

 

9.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Полякової Є.О. 

 

10.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Кисельова К.С. (науковий 

керівник – Саврасов М.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»):   

 

- доктора психологічних  наук, доцента, доцента кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  К.І. Фоменко; 

 

- кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди О.І. Кузнєцова. 

 

10.2 Призначити кафедру психології структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Кисельова К.С. 

 

11.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Шуйського І.В. (науковий 

керівник – Рябченко О.Л., доктор історичних наук, професор ХНПУ імені Г.С 

Сковороди):  

 

-  доктора філософських наук, кандидата історичних наук, професора, 

проректора Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  С.В. Бережну;  

 

- кандидата історичних наук, доцента, доцента кафедри всесвітньої історії 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  М.І. Трубчанінова.  

 

11.2 Призначити кафедру історії України структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Шуйського І.В. 

 



12.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Міняйло Н.В. (науковий 

керівник – Скоробогатова О.О.,  доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри зарубіжної літератури та слов`янських мов ХНПУ імені Г.С 

Сковороди):  

 

- доктора філологічних наук, в.о. доцента кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди  О.В. Халіман;  

 

- доктора філологічних наук,  професора кафедри  української літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди  

Л.В. Гармаш; 

 

12.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Міняйло Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Про утворення разової ради для проведення захисту дисертацій 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:  

1.1 Для захисту кандидатської дисертації  у галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія Зайцевої О.О. 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 Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

 

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

психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного 

університету;  

 

- Щербакова О.О., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 

України». 

 

 

 

 



Рецензенти:  

 

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

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

– Кузнецов О.І., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  
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6. Про рекомендацію до аспірантури  (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 вступу в аспірантуру випускників університету: 

 

091 «Біологія» 

1. Божко Анну Сергіївну  

2. Борисенко Ірину Володимирівну  

3. Гулій Анастасію Владиславівну  

4. Літвін Ліану Олегівну  

5. Марченякову Наталію Олександрівну  

6. Халепу Романа Сергійовича  

7. Шох Вікторію Станіславівну  

 

032 «Історія та археологія» 

1. Прочкарука Дмитра Олександровича  

2. Ракова Дмитра Сергійовича  

3.Тарасенко Олексія Вадимовича  

 

052 «Політологія» 

Тяпкіну Поліну Олегівну  

 

 015 «Професійна освіта» 

Гончарову Микиту Сергійовича 

 

053 «Психологія» 

1. Лисенко Марину Ігорівну  

2. Проценко Анастасію Володимирівну  

3. Сизоненко Юлію Олександрівну  

 



054 «Соціологія» 

Титова Микиту Олександровича  

 

035 «Філологія» 

1. Бондаренко Кристину Олександрівну  

2. Верман Максима Олександровича  

3. Дрожжину Катерину Василівну  

4. Золотухіну Наталію Анатоліївну  

5. Казакову Олену Григорівну  

6. Колісник Інну Валеріївну  

7. Литвин Анну Геннадіївну  

8. Норову Вікторію Олександрівну  

9. Савицьку Карину Олегівну  

10.Чихаріну Карину Ігорівну  

11. Яковлєву Тетяну Володимирівну  
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Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 1 від 8 лютого 2021 року 

 

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. Навчальний посібник Хомуленко Т.Б., Меднікова Г.І. Практична 

патопсихологія. 2021. 160 с. 

2. Навчальний посібник Фоменко К.І., Саврасов М.В. Психотехнології 

розвитку креативності: майстерня тренера. 2021. 183 с. 

3. Навчальний посібник Меднікова  Г.І., Нестеренко М.О. Загальна і клінічна 

психодіагностика. 2021 . 150 с. 

4. Навчально-методичний посібник з вибірковою навчальної дисципліни  

«Дизайн науково-педагогічного мислення» для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, укладачі: В.В. Ворожбіт-

Горбатюк, С.Т. Золотухіна, Н.О. Борисенко.  
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8. Про затвердження положень (ректор, доктор педагогічних наук, 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

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

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно – розпорядчі документи: 

1.1 Положення про науково – дослідний інститут експериментальної 

дидактики (на громадських засадах) . Розробник: Директор НДІ 

експериментальної дидактики І.В. Гавриш. 

 

2. Оновити наступні організаційно – розпорядчі документи: 

 

2.1 Положення про організацію роботи разових спеціалізованих учених рад 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. Розробник: Вчений секретар університету Т.І. Тищенко.   

 

2.2 Положення про лабораторію методичного забезпечення безперевної 

системної освіти «Школа – ЗВО». Розробник: Завідувач лабораторії 

методичного забезпечення безперервної системної освіти «Школа-ВНЗ»  

О.В. Джежелей.   

 

2.3 Положення про репозитарій. Розробник: Директор наукової бібліотеки 

І.Ф. Турко.   

 

2.4 Положення про наукову бібліотеку. Розробник: Директор наукової 

бібліотеки І.Ф. Турко.   

 

2.5 Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти, 

аспірантів і докторантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: Старший 

інспектор навчального відділу І.В. Манческо. 

 



3. Анулювати наступні організаційно – розпорядчі документи: 

 

3.1 Положення про організацію роботи одноразових спеціалізованих учених 

рад Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. Розробник: Вчений секретар університету Т.І. Тищенко.   

 

3.2 Положення про лабораторію методичного забеспечення безперервної 

системної освіти «Школа-ВНЗ». Розробник: Завідувач лабораторії 

методичного забезпечення безперервної системної освіти «Школа-ВНЗ»  

О.В. Джежелей.   

 

3.3 Положення про репозитарій. Розробник: Директор наукової бібліотеки 

І.Ф. Турко.   

 

3.4 Положення про наукову бібліотеку. Розробник: Директор наукової 

бібліотеки І.Ф. Турко.   

 

3.5 Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти, 

аспірантів і докторантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: Старший 

інспектор навчального відділу І.В. Манческо.   

 

3.6 Положення про кафедру фізичного виховання. Розробник: Завідувач 

кафедри фізичного виховання Т.І. Гогіна.   

 

3.7 Положення про координаційну раду громадських організацій. Розробник: 

Голова координаційної ради громадських організацій К.Р. Вакуленко.  

 

3.8  Положення про організацію стажування науково – педагогічних 

працівників у ХНПУ імені Г.С. Сковороди . 
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9. Звіти керівників науково-дослідних робіт, що не фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету (доктор 

педагогічних наук, професор  Щебликіна Т.А., доктор технічних наук, 

професор  Лапта С.І., доктор психологічних наук, професор   

Хомуленко Т.Б.). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора  Щебликіну Т.А., доктора технічних наук, професора Лапту С.І., 

доктора психологічних наук, професора  Хомуленко Т.Б з означеного 

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити звіти керівників науково-дослідних робіт, що не фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 
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10. Про затвердження нових форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразок академічної довідки (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:  

1. Затвердити нові форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатки до них, зразок академічної довідки на затверджених бланках 

документів про вищу освіту та бланку додатку до них (наказ по університету 

№ 39-од від 06.03.2018 р. та рішення Вченої ради університету 27.02.2018 р. 

(протокол № 2); наказ по університету №134-о від 13.10.2020 р. та рішення 

Вченої ради університету 12.10.2020 р. (протокол № 6)) 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА/BACHELOR’S DIPLOMA 

ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА /SPECIALIST DIPLOMA 

ДИПОМ МАГІСТРА/MASTER’S DIPLOMA 

ДИПЛОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ/DIPLOMA OF DOCTOR OF 

PHILOSOPHY 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА/DIPLOMA SUPPLEMENT 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА/TRANSCRIPT OF RECORDS 

 

2. Затверджені бланки документів про вищу освіту з позначкою «з 

відзнакою» визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2021 року: 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА з відзнакою/BACHELOR’S DIPLOMA 

with honours 

ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА з відзнакою /SPECIALIST DIPLOMA 

with homours 

ДИПОМ МАГІСТРА з відзнакою /MASTER’S DIPLOMA 

with honours 

 

3. Встановити, що у дипломах бакалавра, магістра, які видаються закладом 

вищої освіти, може зазначатися інформація про особливі досягнення та/або 



відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої 

статті 36 Закону України «Про вищу освіту». 

 

4. Випускникам закладу освіти минулих років документи про вишу освіту 

видавати з позначкою «Дублікат / Duplicate». Дублікати документа про вищу 

освіту та додатка до нього виготовляються за затвердженою формою, 

чинною на момент видачі дубліката. 

 

5. Виготовлення документів про вищу освіту, додатку до них та академічної 

довідки за новими формами запровадити з 1 січня 2021 року. 
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11. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (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:  

Уточнити тему кандидатської дисертації, затвердивши їі у такому 

формулюванні: 

  

Ткаченко В.М. « Морфофункціональні особливості тимуса, надниркових 

залоз і показники крові щурів на тлі механічної рани при тютюновій 

інтоксикації їхніх батьків». 
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