
Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 4 від 17 травня 2021 року 

 

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. Протокол лічильної комісії затвердити.           

2.  До вченого звання доцента представити  Масича Віталія Васильовича. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі фізики присвоїти Масичу Віталію Васильовичу. 

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Інформація до 100-річчя з дня народження доктора медичних наук, 

професора Я.Р. Синельникова  «Закоханий в анатомію» (доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедрою анатомії і 

фізіології людини імені Я.Р. Синельникова І.А. Іонов) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора сільськогосподарських 

наук, професора, завідувача кафедрою анатомії і фізіології людини імені  

Я.Р. Синельникова І.А. Іонова 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. Про створення Музею історії науки «FMF OPEN SPACЕ» на  фізико-

математичному факультеті (декан фізико-математичного факультету, 

доктор педагогічних наук, професор, Н.О. Пономарьова ). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана фізико-математичного 

факультету, доктора педагогічних наук, професора Н.О. Пономарьову з 

означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Створити Музей історії науки «FMF OPEN SPACЕ» на  фізико-

математичному факультеті (на громадських засадах). 

«за» - 45, «проти» -  немає, утримались – немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про внесення змін до структури  університету (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: 

Створити науково-методичну лабораторію духовно-інтелектуального 

виховання та навчання (на громадських засадах).  

«за» - 45, «проти» -  немає, утримались – немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. 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 організаційні документи: 

1.1 Положення про музей історії науки «FMF OPEN SPACE». Розробник: 

Науковий керівник Музею історії науки «FMF OPEN SPACE» Н.О. 

Пономарьова.  

 

1.2 Положення про науково-методичну лабораторію духовно-

інтелектуального  виховання та навчання. Розробник: Професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Л.С. Рибалко, керівник громадської 

організації «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство»  

О.М. Хвостиченко. 

 

1.3 Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів). Розробник: Проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Р.І. Шабанов.   

 

2. Оновити наступні організаційні документи:  

2.1 Положення про підготовче відділення для іноземних громадян 

Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди. Розробник: Завідувач підготовчого відділення для 

іноземних громадян Т.В. Лугова.  

 

2.2 Положення про кафедру фізики. Розробник: Завідувач кафедри фізики 

В.В. Масич.  

 

2.3 Положення про відділ з експлуатації комплексу спортивних споруд. 

Розробник: Начальник відділу з експлуатації комплексу спортивних споруд 

М.О. Олійник.  



 

2.4 Положення про кафедру зарубіжної літератури та слов`янських мов 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: Завідувачка кафедри зарубіжної 

літератури та слов`янських мов С.К. Криворучко. 

2.5 Організаційно-структурну схему.   

 

3. Анулювати наступні організаційні документи: 

3.1 Положення про підготовче відділення для іноземних громадян. 

Розробник: Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян 

Т.В.Лугова.  

3.2 Положення про кафедру фізики і кіберфізичних систем. Розробник: В.о. 

завідувача кафедри фізики і кіберфізичних систем В.В. Масич.  

 

3.3 Положення про дирекцію з експлуатації комплексу спортивних споруд. 

Розробник: Директор дирекції з експлуатації комплексу спортивних споруд 

М.О. Олійник.  

 

3.4 Положення про кафедру зарубіжної літератури та слов`янських мов 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: Завідувач кафедри І.І. Степаненко.  

 

3.5 Організаційно-структурну схему.  

 

3.6 Настанова з якості ХНПУ імені Г.С. Сковороди . Розробник: Начальник 

відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету В.І. Плахтєєва.  

 

3.7 Перспективна розгорнута програма діяльності ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди до 2020 року .  

 

3.8 Концепція розвитку педагогічної освіти у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на період до 2020 року. 

 

3.9 Концепція виховної роботи Харківського національного педагогічного 

університеті імені Г.С. Сковороди на період (2015-2020 рр). 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 4 від 17 травня 2021 року 

 

6. Про присвоєння звання «Почесний доктор»  доктору історичних наук, 

професору, ректору ХГУ«НУА» Астаховій К.В. (проректор з наукової, 

інноваційної і міжнародної діяльності, доктор філософських наук, 

професор С.В. Бережна) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності, доктора філософських наук, професора 

С.В. Бережну з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Присвоїти звання «Почесний доктор» доктору історичних наук, професору, 

ректору ХГУ«НУА» Астаховій К.В. у зв’язку з ювілеєм академії та за 

вагомий внесок у розвиток освітньої сфери.  

«за» - 45, «проти» -  немає, утримались – немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. Про зміну наукового консультанта та зміну наукових керівників 

(проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, доктор 

філософських наук, професор С.В. Бережна) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності, доктора філософських наук, професора 

С.В. Бережну з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Чередниченко О.А., докторантці 2 року (за державним замовленням) зі 

спеціальності 10.01.01  – Українська література,  призначити науковим 

консультантом д-ра  філол. наук, професора, професора кафедри української і 

зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Гармаш Л.В.,  замість, д-ра філол. наук, професора, зав.  кафедри Ушкалова 

Л.В., у зв`язку зі смертю останнього з 17.05.2021 р. 

 

2. Мусієнку А.В., аспіранту 1 року вечірньої форми навчання                        

(за державним замовленням) зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт,  

призначити науковим керівником канд. наук з фізичного виховання і спорту, 

доцента кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту Несен О.О.,                 

замість д-ра наук з фізичного виховання і спорту, професора, зав. кафедри 

олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму                     

Козіної  Ж.Л., у зв`язку з уточненням теми дисертаційного дослідження. 

 

3. Хачатурян К.Р., призначити науковим керівником д-ра філол. наук, 

професора, професора кафедри української і зарубіжної літератури та 

журналістики  імені професора Леоніда Ушкалова   Левченко Н.М.  

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Звіт докторантки університету кандидата філологічних наук  О.В. 

Муслієнко (перевіряюча: доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри зарубіжної літератури і слов’янських мов О.О. Скоробогатова) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук   

О.В. Муслієнко з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Прискорити роботу над монографією.     

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про відрахування з 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: 

1. Відрахувати з 21.04.2021 р. аспірантку заочної форми навчання 

Сирицю Н.С. (3 курс, контрактна форма навчання) за спеціальністю 07.00.02 

у зв’язку з втратою зв’язку з університетом. 

 

2. Відрахувати аспірантку Безробну Н.Я. за спеціальністю «Професійна 

освіта» у зв’язку з невиконанням освітньо-наукової програми. 

3. Відрахувати аспірантку Внукову К.В. за спеціальністю 035 Філологія (4 

рік навчання, вечірня форма, державне замовлення) за власним бажанням.  

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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10. Про видачу дипломів докторів 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 Видати диплом доктора філософії Уваровій Настасії Володимирівні  за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Уварової Настасії 

Володимирівни  ДР № 001297 згідно наказу МОН України № 420 від 

15.04.2021 р. 

 

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Уваровій Настасії Володимирівні за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

2.1 Видати диплом доктора філософії Даниленко Наталії Миколаївні за 

спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Даниленко Наталії 

Миколаївни ДР № 001373 згідно наказу МОН України № 420 від 15.04.2021 

р.  

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Даниленко Наталії Миколаївні за 

спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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11. 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  Сілютіної О.М. (науковий 

керівник – К.В. Седих, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології ПНПУ імені В.Г. Короленка):  

 

- доктора психологічних наук, професора , завідувача кафедри психології 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

Т.Б. Хомуленко; 

 

- доктора психологічних наук, професора кафедри психології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

В.О. Крамченкову  

 

1.2 Призначити кафедру психології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Сілютіної О.М та проведення фахового 

семінару. 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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12. 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 дисертаційного дослідження у такому формулюванні:  

1. Май Вень «Педагогічна підготовка майбутніх учителів музичного 

мистецтва в закладах вищої освіти КНР». 

2. Ян Ян «Педагогічна підтримка професійно-особистісної самореалізації 

майбутнього вчителя мистецьких дисциплін в КНР». 

3. Ван Ціхуей «Підготовка майбутніх вчителів мистецьких дисциплін до 

організації дозвіллєвої діяльності в КНР». 

4. Чжан Гомінь Формування художньо-сценічної компетентності керівників 

дитячих танцювальних колективів». 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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13. 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. Монографію «Становлення і формування української лексики та 

фразеології» рибальства» докторанта кафедри української мови, к.ф.н., доц. 

Міняйла Романа Вікторовича. 

2. Навчально-методичний посібник «Безпека існування людини в 

навколишньому середовищі. Модуль 1. Цивільний захист» авторів д.ф.н., 

проф. Бережної С.В., ст. викл. М.В. Васильєвої, к.п.н., доц. Микитюка В.О., 

к.п.н., доц. Микитюка С.О.  

3. Збірку наукових праць  «Теорія та методика навчання та виховання» 

Вип.50. 

4. Колективну монографію «Траекторія розвитку професіоналізму сучасних 

фахівців» за редакцією д.п.н., проф. Гриньової В.М.  

5. Навчальний посібник «Траекторії особистісного розвитку майбутнього 

викладача закладу вищої освіти» авторів д.п.н., проф. Гриньової В.М., к.п.н., 

доц. Масича С.Ю. 

6. Навчальний посібник «Траекторії особистісного розвитку майбутнього 

вчителя» авторів д.п.н., проф. Гриньової В.М., к.п.н., доц. Масича С.Ю. 

7. Навчальний посібник «Вікова анатомія та фізіологія людини» авторів 

Іонова І.А., Катеренич О.О. Комісоваї Т.Є., Сахацького Г.І., Коваленко Л.П., 

Мамотенко А.В. 

 

8. Збірку наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка» Вип.19. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 



Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 4 від 17 травня 2021 року 

 

14. Звіти керівників науково-дослідних робіт, що не фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету (д.п.н., 

доц. Ткаченко Л.П., д.ф.н., проф. Гармаш Л.В.).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію д.п.н., доц. Ткаченко Л.П., д.ф.н., 

проф. Гармаш Л.В з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

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

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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15. Лист підтримки наукової роботи Р21 «Сучасні методи алгебри і теорії 

чисел та їх застосування», висунутої на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2021 року (ректор , доктор педагогічних 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора , доктора педагогічних 

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

означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Підтримати висунутий вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова авторський колектив (Григорчук Р.І., 

Жучок А.В., Жучок Ю.В., Курдаченко Л.А., Петравчук А.П., Працьовитий 

М.В., Сисак Я.П., Торбін Г.М.) циклу наукових праць Р 21 „Сучасні методи 

алгебри і теорії чисел та їx застосування” на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2021 року. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко  
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16. Про затвердження навчальних планів освітніх програм для першого 

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

2021-2025 навчальні роки для всіх спеціальностей (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент 

Борисов В. А.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2021-2025 навчальні 

роки для всіх спеціальностей. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко  
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17. Про затвердження навчальних планів освітніх програм для другого 

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

2021-2022 навчальні роки для всіх спеціальностей (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент 

Борисов В. А.) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм для другого 

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

2022 навчальні роки для всіх спеціальностей. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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18. Про затвердження додатків до навчальних планів освітніх програм 

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

навчання на 2020-2024 навчальні роки для всіх спеціальностей  

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

доцент Борисов В. А.) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити додатки до навчальних планів освітніх програм для першого 

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

2020-2024 навчальні роки для всіх спеціальностей  

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко  
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19. Про внесення змін до навчальних планів освітніх програм 012 

Дошкільна освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм навчання на 2020-2024 навчальні роки , а саме: у 

4 семестрі ввести три тижні педагогічної практики з 28.03.2022 р. до 

16.04.2022 р. і два тижні навчально-польової практики з 23.05.2022 р. до 

04.06.2022 р. (проректор з навчально-наукової роботи, кандидат 

філологічних наук, доцент Борисов В. А.) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Внести зміни до навчальних планів освітніх програм 012 Дошкільна освіта 

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

навчання на 2020-2024 навчальні роки, а саме: у 4 семестрі ввести три тижні 

педагогічної практики з 28.03.2022 р. до 16.04.2022 р. і два тижні навчально-

польової практики з 23.05.2022 р. до 04.06.2022 р. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


