
Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 7 від 21 грудня 2020 року 

 

1. Представлення до вчених звань (учений секретар університету, 

кандидата 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. 

                         

2.  До вченого звання доцента представити:  

 

2.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі початкової і професійної освіти присвоїти 

Ткачову Артему Сергійовичу.  

«за» –  45, «проти» – 2, «недійсних бюлетенів» – немає. 

2.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології присвоїти Казачінер Олені Семенівні.  

«за» –  44,  «проти» – 0, «недійсних бюлетенів» – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Наукову доповідь: «Концептуальне ядро значення  еквівалентних 

ад’єктивів  БЕЗПЕЧНИЙ (укр.) -  БЕЗОПАСНЫЙ (рос.)» (доктор  

філологічних наук, доцент О.В. Радчук).  

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, доцента  

О.В. Радчук 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. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання 

«Людина року – 2020»  (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:  

Присвоїти почесне звання «Людина року – 2020», вручити пам’ятне 

посвідчення, стрічку «Людина року – 2020» та грошову винагороду: 

 

1. Коробейнику Віталію Анатолійовичу – кандидату педагогічних наук, 

декану факультету фізичного виховання і спорту.  

2. Маркіній Тетяні Юріївні – доктору біологічних наук, професору, декану 

природничого факультету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Затвердження рішення комісії щодо визначення кращої кафедри з 

наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця у 

2020  році  (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:  

Преміювати за підсумками 2020 року переможців у номінації:  

 

1. «Науковець року»: 

- Мармазу О.І. – кандидата педагогічних наук, заступника директора 

Інституту післядипломної освіти;  

 

2. «Молодий науковець року» : 

- Новікова Д.О. – кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-

правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 

Процевського.  

 

 

3. «Краща кафедра за загальним рейтингом»: 

Кафедру наукових основ управління і психології (завідувач кафедри – 

Гречаних О.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент). 

 

4. Визначити кращими за результатами анкети «Викладач очима студентів» 

та вручити пам’ятне посвідчення: 

- Волкову Р.Є. – старшого викладача кафедри ботаніки; 

- Жванію Т.В. – кандидата психологічних наук, доцента кафедри 

психології; 



- Олексенко О.А. – кандидата філологічних наук, професора кафедри 

української мови; 

- Подгурську І.О. – кандидата філологічних наук, доцента кафедри 

практики англійського усного і письменного мовлення.  

 

5. Визначити кращими за результатами анкети «Викладач очима 

аспірантів» та вручити пам’ятне посвідчення: 

- Башкір О.І. – доктора педагогічних наук, професора кафедри 

педагогіки, голову Ради молодих вчених; 

- Безрук О.О. – кандидата політичних наук, професора кафедри 

політології, соціології і культурології; 

- Лупаренко С.Є. – доктора педагогічних наук, професора кафедри 

педагогіки; 

- Мельникова Р.В. – кандидата філологічних наук, професора, завідувача 

кафедри української літератури та журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова.  

 

6. Визначити переможця у номінації «Інноваційний прорив року» та 

вручити пам’ятне посвідчення:  

- Жерновникову О.А. – доктора педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри математики; 

- Костіну В.В. – доктора педагогічних наук, доцента кафедри соціальної  

роботи і соціальної педагогіки. 

 

7. Визначити переможцем у номінації «Краща кафедра з науково-дослідної 

роботи» та вручити пам’ятне посвідчення: 

Кафедру ботаніки – (завідувач кафедри – Леонтьєв Д.В. – доктор біологічних 

наук, професор). 

 

8. Визначити переможцем у номінації «Краща кафедра зі створення 

цифрового контенту» та вручити пам’ятне посвідчення:  

- кафедру анатомії та фізіономії людини імені проф.  Я.Р. Синельникова 

– (завідувач кафедри – Іонов І.А. – професор, доктор 

сількогосподарських наук);  

- кафедру інформатики (завідувач кафедри – Олефіренко Н.В. – 

професор, доктор педагогічних наук); 

- кафедру одноборств, фехтування і силових видів спорту (завідувач  

- кафедри –  Кривенцова І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент). 

 



9. Визначити переможцем у номінації «Краща кафедра з 

профорієнтаційної роботи» та вручити пам’ятне посвідчення: 

- кафедру східних мов (завідувач кафедри – Руда Н.В. – кандидат 

філологічних наук); 

- кафедру здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології (в.о. 

завідувача кафедри – Галій А.І. – кандидат біологічних наук); 

- кафедру дизайну (завідувач кафедри – Григорова Л.С. – кандидат 

педагогічних наук, доцент).  

 

10. Визначити переможцями у номінації «Громадський діяч» та вручити 

пам’ятне посвідчення: 

- Ковтун А.В. – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і 

технології дошкільної освіти та мистецьких дисциплін; 

- Радчук О.В. – доктора філологічних наук, доцента кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов. 

 

11. Визначити переможцем у номінації «Взірець професійної майстерності» 

та вручити пам’ятне посвідчення: 

- Соколову А.В. – доктора педагогічних наук, доцента кафедри теорії і 

методики мистецької освіти та диригерсько-хорової підготовки; 

- Соляр В.В. – кандидата економічних наук, завідувача кафедри 

економічної теорії, фінансів і облік. 

 

12. Визначити переможцем у номінації «Міжнародна наукова активність» 

та вручити пам’ятне посвідчення: 

- Рябченко О.Л. – доктора історичних наук, професора, завідувача 

кафедри всесвітньої історії; 

- Матвєєву О.О. – доктора педагогічних наук, професора кафедри 

музично-інструментальної  підготовки вчителя.  

13. Визначити переможцем у номінації «За відданість професії» та вручити 

пам’ятне посвідчення: 

- Нестеренко Н.П. – кандидата філологічних наук, заступника секретаря 

приймальної комісії; 

- Задесенець В.М. – заступника головного бухгалтера. 

 

14.  Визначити переможцем у номінації «За щирість до професії» та вручити 

пам’ятне посвідчення: 

- Думчикову О.Ф. – старшого лаборанта кафедри інформатики; 

- Мезінову В.Г. – фотографа Культуро-мистецького центру; 



- Алієва М.А. – головного інженера.  

 

15. Визначити переможцем у номінації «Золотий фонд університету» та 

вручити пам’ятне посвідчення: 

- Прокопенко І.Ф. – доктора педагогічних наук, професора, радника 

ректора Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди, академіка Національної академії педагогічних наук 

України, заслуженого працівника народної освіти України.  

 

16. Відзначити за 30-річну сумлінну працю в університеті та вручити 

пам’ятні посвідчення:  

- Айдарову Л.Г. – провідного бібліотекаря наукової бібліотеки; 

- Безпрозвану К.А. – прибиральницю службових приміщень гуртожитку 

№ 4;  

- Дьякову О.В. – доцента кафедри історії України;  

- Іонова О.М. – завідувача кафедри теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін дошкільній, початковій та 

спеціальній освіті; 

- Корнієнко Л.О. – старшого лаборанта кафедри зарубіжної літератури та 

слов’янських мов; 

- Ляшенко А.М. – завідувача кафедри циклічних видів спорту; 

- Мазуркову Н.А. – старшого інспектора центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти; 

- Маленко О.О. – завідувача кафедри українознавства і лінгводидактики;  

- Пінського О.О. – доцента кафедри ботаніки; 

- Радчук О.В. – доцента кафедри зарубіжної літератури та слов’янських 

мов; 

- Ткаченко В.М. – провідного бухгалтера бухгалтерської служби; 

- Токареву Л.І. – прибиральницю службових приміщень навчально-

адміністративного комплексу.  

 

17. Відзначити за 40-річну сумлінну працю в університеті та вручити 

пам’ятні посвідчення:  

- Бикову І.А. – редактора редакції газети «Учитель»; 

- Гогіну Т.І. – доцента кафедри фізичного виховання; 

- Дригу Г.О. – каштелян гуртожитку № 3; 

- Мірошниченко В.І. – доцента кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; 



- Радченко Л.П. – професора кафедри економічної теорії, фінансів і 

обліку; 

- Разуменко І.В. – завідувача відділом аспірантури і докторантури; 

- Сергєєва В.М. – доцента кафедри фізики та кіберфізичних систем; 

- Холтобіну О.У. – доцента кафедри теорії і технології дошкільної освіти 

та мистецьких дисциплін; 

 

18.  Відзначити за 50-річну сумлінну працю в університеті та вручити 

пам’ятні посвідчення: 

- Култаєву М.Д. – завідувача кафедри філософії 

- Харченко Л.П. – професора кафедри зоології 

- Борматова В.М. – старшого лаборанта кафедри фізики і кіберфізичних 

систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Про видачу диплома доктора філософії Лебедєвій Катерині Олегівні за 

спеціальністю 015 Професійна освіта за галуззю знань 01 

Освіта/Педаггіка  (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:  

1. Видати диплом доктора філософії Лебедєвій Катерині Олегівні за 

спеціальністю 015 Професійна освіта за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Лебедєвої Катерини 

Олегівни ДР № 000719 згідно наказу МОН України № 1471 від 26.11.2020р.  

3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Лебедєвій Катерині Олегівні за 

спеціальністю 015 Професійна освіта за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6.  Про структурні зміни в університеті (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:  

1. Об’єднати кафедру теорії і методики мистецької освіти та диригентсько – 

хорової підготовки вчителя і кафедру вокальної культури та сценічної 

майстерності вчителя в один структурний підрозділ – кафедру «Теорії і 

методики мистецької освіти та вокально – хорової підготовки вчителя».  

2. Змінити назву «Науково-дослідна лабораторія аналітичної хімії довкілля» 

на назву «Науково-дослідна хімічна лабораторія». Завідувачем «Науково-

дослідної  хімічної лабораторії» залишити кандидата педагогічних  наук, 

доцента кафедри хімії Макєєва С.Ю. на громадських засадах.  

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження положень (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: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи:  

1.1  Положення про музей етнодизайну кафедри образотворчого 

мистецтва ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

2.1  Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 

третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти в ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди ( у новій редакції).  

3.1  Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, 

директора інституту Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

4.1  Положення про наукові школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

5.1  Положення про діяльність студентського наукового гуртка 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. 

6.1  Положення про проведення конкурсу есе серед здобувачів вищої 

освіти «Моя академічна доброчесність». 

2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи:  

1.2  Положення про кафедру математики ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

2.2  Положення про організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. 

3.2  Положення про загально університетський конкурс «Людина 

року». 



4.2 Положення про науково-методичну лабораторію освіти дорослих та 

педагогічного проєктування.  

5.2  Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного 

вибору здобувачами ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції).   

6.2  Положення про організацію та проведення атестації на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр». 

7.2  Положення про наукову раду ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

8.2  Положення про науково-викладацьку практику здобувачів третього 

(освітньо – наукового) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

9.2  Положення про «Антикорупційна програма  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 

2021-2022 рр.».  

10.2  Положення про приймальну комісію на 2021 рік.  

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи:  

1.3  Положення про кафедру математики ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(протокол № 6, від 10 листопада 2015 р., затверджено ректором).  

2.3  Положення про науково-методичну лабораторію з вивчення 

проблем освіти дорослих (протокол № 8, від 18 грудня 2018 р., наказ № 

160 – од, від 21 грудня 2018р.).  

3.3  Положення про загально університетський конкурс «Людина року» 

(протокол № 1, від 27 лютого 2020 р., наказ № 41 – од, від 27 лютого 

2020 р.). 

4.3  Положення про організацію та проведення атестації на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» (протокол № 9, від 28 

жовтня 2016 р., затверджено  ректором).  

5.3  Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного 

вибору здобувачами ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції) 

(протокол № 2, від 27 квітня 2020 р., наказ № 71 – од, від 30 квітня 

2020р.).  

6.3  Положення про наукову раду ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(протокол  

№ 6, від 30 серпня 2018 р., наказ № 104 – од, від 5 вересня 2018 р.). 

7.3  Положення про науково-викладацьку практику здобувачів третього 

(освітньо – наукового) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(протокол № 3, від 12 червня 2020 р., наказ № 81 – од, від 15 червня 

2020 р.).  

8.3  Положення про «Антикорупційна програма  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 



(протокол № 8, від 18 грудня 2018 р., наказ № 157 – од, від 18 грудня 

2018 р.).  

9.3  Положення про організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (протокол № 2, від 27 квітня 2020 р., наказ № 71 – од, від 30 

квітня 2020р.).  

10.3  Положення про приймальну комісію на 2019 рік (протокол № 8, 

від 18 грудня 2018 р., наказ № 160 – од, від 21 грудня 2018 р.).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження «Антикорупційної програми Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди на 2021 – 

2022 рр.» та затвердження заходів щодо її реалізації (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:  

1. Затвердити проєкт «Антикорупційної  програми ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 

на 2021-2022 рр.» та додаткові заходи щодо реалізації засад державної 

антикорупційної  політики для запобігання, виявлення і протидії корупції в 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у 2021-2022 н/р. 

2. Інформацію та заходи щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики для запобігання, виявлення і протидії корупції оприлюднити на 

офіційному веб-сайті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

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

попередньої експертизи дисертацій (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. Призначити рецензентами щодо  дисертації  Лисенко Н.Г. (науковий 

керівник –  Калашник Л.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

Центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; ): 

 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедрою 

педагогіки С.Т. Золотухіну; 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки  

А.В. Боярську-Хоменко.  

 

1.2. Призначити кафедру педагогіки структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Н.Г. Лисенко. 

 

2.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Зайцевої О.О. (науковий 

керівник -  доктор психологічних наук,професор, професор кафедри 

практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 

А.М. Большакова):  

 

- доктора психологічних наук, доцента кафедри психології К.І. Фоменко;  

- кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології  

О.І. Кузнєцова.   

 

2.2. Призначити кафедру психології структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Зайцевої О.О. 

 



3.1. Призначити рецензентами щодо дисертації Черненко О.І. (науковий 

керівник – доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненко   

К.Ю. Голобородько)    

 

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

О.В. Халіман;  

 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови  

Т.Ф. Осіпову.  

 

3.2. Призначити кафедру української мови структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Черненко О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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10. Про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій 

(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 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Жозе да 

Коста Г.О. щодо присудження ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду. 

 

1.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

  

Голова ради – Жерновникова О.А., доктор пед. наук, професор, завідувач 

кафедри математики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, спеціальність 13.00.09 – теорія 

навчання.   

Опоненти: 

-  Сегеда Н.А, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і методики музичної  освіти та хореографії Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

спеціальність 13.00.02 – теорія і методика музичного навчання; 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;  

 

- Пріма Р.М., док. пед. наук, професор, завідувачка кафедри теорії і 

методики початкової освіти Волинського національного університету  

імені Лесі Українки, 13.00.04 – теорія і  методика професійної освіти.   

Рецезенти:  

-  Лупаренко С. Є., док. пед. наук, професор, професор  кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, 13.00.01 – загальна педагогіка та  історія педагогіки. 



-  Черновол-Ткаченко Р. І., канд. пед. наук, професор, професор кафедри 

основ управління та психології, директор Інституту підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 13.00.02 

– методика викладання (української мови); 

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  у галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  

Кім О.О. щодо присудження ступеня доктора філософії створити  разову 

спеціалізовану вчену раду. 

 

2.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради – Золотухіна С.Т., завідувачка кафедрою педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С, доктор 

педагогічних  наук, професор. 

Опоненти:  

- Михайличенко О. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин  та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка; 

- Білостоцька О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

Рецензенти:   

- Матвєєва О. О., доктор педагогічних наук, професор, кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

- Мкртічян О. А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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11. 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 аспірантури з 01.01.2021 р. Романенко Алевтину 

Юріївну, аспірантку 4 року навчання   (денна   форма, за державним 

замовленням)  зі спеціальності   «011 – Освітні, педагогічні науки» 

кафедри  педагогіки (науковий керівник – Штефан Л.А.), за станом 

здоров`я.                                        

Виписка із медичної карти  № 241 додається. 

 

2. Відрахувати з аспірантури з 01.01.2021 р. Білоусову Яну Валеріївну,  

аспірантку  3  року  навчання   (вечірня форма, за  державним 

замовленням)  зі спеціальності   «091 – Біологія»  (науковий керівник  –  

Леонтьєв Д.В.)  за власним бажанням. 

 

3. Відрахувати з аспірантури з 01.01. 2021 р. Матвєєнко Марію 

Вікторівну,  аспірантку   3   року  навчання   (денна   форма, за державним 

замовленням)  зі спеціальності   «035 – Філологія» кафедри  зарубіжної 

літератури та слов`янських мов (науковий керівник  –  Степанченко І.І.), за 

невиконання  індивідуального плану,  освітньо-наукової програми та 

втрату зв`язку з кафедрою. 

 

4. Відрахувати з аспірантури  з 21.12.2020 р. Харченка Сергія Олеговича,  

аспіранта   1  року  навчання  зі спеціальності   «053 – Психологія» кафедри 

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

навчання (за контрактом)   

    (науковий керівник  –  Гордієнко-Митрофанова І.В.). 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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12. Про академічну відпустку аспірантів (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 Алдохіній Л.М. аспірантці 2 року навчання  

зі спеціальності 081-Право, (заочна форма навчання, за контрактом) 

терміном на 1 рік  з 18.12.2020 р. до 18.12.2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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13. Про переведення аспірантів з вечірньої форми навчання (за 

контрактом) на заочну форму навчання (за контрактом) 

(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. Перевести з 21.12.2020 р. Кривко Марину Юріївну,  аспірантку   1  

року  навчання  зі спеціальності   «011 – Освітні,педагогічні науки» 

кафедри педагогіки  з вечірньої  форми навчання (за контрактом) на заочну 

форму навчання (за контрактом). 

 

2. Перевести з 21.12.2020 р. Гайденко Катерину Анатоліївну,  аспірантку   

1  року  навчання  зі спеціальності   «011 – Освітні,педагогічні науки» 

кафедри педагогіки  з вечірньої  форми навчання (за контрактом) на заочну 

форму навчання (за контрактом). 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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14. Про призначення наукових керівників аспірантам та  заміну 

наукового керівника аспірантів (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. Призначити з 21.12.2020 р. наукових керівників аспірантам та наукових 

консультантів докторантам: 

 

   1.1. Довгаль О.П., аспірантці 2 року навчання (заочної форми, за 

контрактом  зі спеціальності «011  – Освітні, педагогічні науки»  

призначити науковим керівником д-ра пед. наук, професора, професора 

кафедри педагогіки Зеленську Л.Д.  замість  доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри інформатики Гризун Л.Е. у зв`язку зі 

звільненням останьої. 

 

  1.2 .Жирову С.О., аспіранту кафедри політології, соціології і 

культурології,  призначити науковим керівником доктора політичних наук, 

професора кафедри політології, соціології і культурології Куц Г.М.  

 

1.3. Кривко М.Ю., аспірантці 1 року навчання (вечірньої форми, за 

контрактом) зі спеціальності «011  – Освітні, педагогічні науки»  

призначити науковим керівником доктора педагогічних наук, професора, 

професора кафедри педагогіки Ткачову Н.О., замість доктора 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційних 

технологій Доценко С.О. у зв`язку з уточненням теми дисертаційного 

дослідження. 

 

1.4 Кузю І.О., аспіранту кафедри політології, соціології і культурології,  

призначити науковим керівником доктора  філософських наук, професора 

кафедри політології, соціології і культурології Денисенко І.Д.  

 



1.5 Кумсієву М.В., аспіранту кафедри політології, соціології і 

культурології,  призначити науковим керівником кандидата політичних 

наук, викладача кафедри політології, соціології і культурології,  

призначити науковим керівником Савельєву Т.П.  

 

1.6 Лемішку А.В., аспіранту кафедри політології, соціології і 

культурології,  призначити науковим керівником кандидата політичних 

наук, викладача кафедри політології, соціології і культурології,  

призначити науковим керівником Савельєву Т.П.  

 

1.7 Міняйло Н.В., аспірантці 4 року навчання (денної форми, за 

державним замовленням) зі спеціальності «035  – Філологія»  призначити  

науковим керівником  доктора філологічних наук, доцента, професора 

кафедри зарубіжної літератури та слов`янських мов Скоробогатову О.О. 

замість  доктора філологічних наук, професора, професора кафедри 

зарубіжної літератури та слов`янських мов Гулака А.Т. у зв`язку зі смертю 

останього. 

 

1.8 Монастирному А.П., аспіранту кафедри політології, соціології і 

культурології,  призначити науковим керівником доктора філософських 

наук, професора кафедри політології, соціології і культурології  

Радіонову І.О.   

 

1.9  Рижкову В.М., аспіранту 4 року навчання (денної форми, за 

державним замовленням) зі спеціальності «032  – Історія та археологія» 

призначити науковим керівником доктора педагогічних наук, професора, 

декана художньо-графічного ф-ту  Губу А.В.  замість  кандидата 

історичних наук, доцента, професора кафедри всесвітньої історії Маслова 

М.П. на у зв`язку зі звільненням останього. 

 

1.10  Сердюк С.С., аспірантці 3 року навчання (вечірньої форми, за 

державним замовленням) зі спеціальності «081  – Право»  призначити 

науковим керівником кандидата юридичних наук, доцента, завідувача 

кафедри кримінально-правових дисциплін Шинкарьова Ю.Д. замість  

кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри державно-правових 

дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу 

Нечитайленка А.О. у зв`язку з уточненням теми дисертаційного 

дослідження.  

 



1.11 Соханю І.В., аспіранту 2 року навчання (заочної форми, за 

контрактом)  зі спеціальності «053  – Психологія»  призначити науковим 

керівником доктора психологічних наук, доцента, доцента кафедри 

психології Крамченкову В.О., замість доктора психологічних наук, 

професора, професора кафедри психології Кузнецова М.А. у зв`язку з 

уточненням теми дисертаційного дослідження. 

 

1.12 Тарабановській О.М., аспірантці 3 року навчання (вечірньої форми, 

за державним замовленням) зі спеціальності «035  – Філологія»  

призначити науковим керівником кандидата філологічних наук, доцента, 

професора кафедри зарубіжної літератури та слов`янських мов  

Козлову А.Г замість  доктора філолологічнихнаук, доцента, професора 

кафедри зарубіжної літератури та слов`янських мов Скоробогатовій О.О. у 

зв`язку з уточненням теми дисертаційного дослідження. 

 

    1.13 . Цзі Фенлай, аспіранту 3 року навчання (денної форми, за 

контрактом) зі спеціальності «015  – Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» призначити науковим керівником  кандидата 

педагогічних наук, доцента, докторантку Мкртічан О.А. замість доктора 

педагогінчих наук, професора, завідувача  кафедри теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Тарарак Н.Г. у зв`язку з 

уточненням теми дисертаційного  дослідження. 

 

    1.14  Хромцову В.І., аспіранту кафедри політології, соціології і 

культурології,  призначити науковим керівником доктора філософських 

наук, професора кафедри політології, соціології і культурології  

    Радіонову І.О.  

 

1.15 Чепелєву О.О., аспіранту 3 року навчання (денної форми, за 

державним замовленням) зі спеціальності «011  – Освітні, педагогічні 

науки»  призначити науковим керівником доктора педагогінчих наук, 

професора, завідувача кафедри інформаційних технологій Доценко С.О. 

замість доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри 

педагогіки Друганової О.М. у зв`язку з уточненням теми дисертаційного 

дослідження. 

 

 

 

 



2. Змінити наукового керівника аспірантам:  

 

2.1 Затвердити науковим керівником здобувача здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – психологія Соханя І.В 

доктора психологічних наук, доцента Крамченкову В.О. 

 

2.2. Затвердити науковим керівником здобувача здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – психологія  

Умаєва Б.Б. доктора психологічних наук, доцента Гордієнко-

Митрофанову І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 докторської дисертації у такому формулюванні: 

 

1.1.Влащенко А. С. «Лісові види рукокрилих Східної Європи в умовах 

антропогену: моніторинг та природоохоронний менеджмент» (науковий 

консультант  – доктор біологічних наук, Дзеверін І.І.) 

 

1.2.Калюжна  Ю. І. «Екологічна політика в контексті глобалізаційних 

процесів» (науковий консультант – професор Куц Г.М.) 

 

1.3 Кім О.М. «Система формування національної самосвідомості 

студентської молоді в процесі громадської діяльності» (науковий 

консультант – Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор) 

 

1.4 Собченко Т.М. «Система змішаного навчання майбутніх вчителів 

філологічних спеціальностей у закладах вищої освіти» (науковий 

консультант - Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор). 

 

2. Затвердити теми кандидатської дисертації  у такому формулюванні:  

2.1. Анацький Р.В. «Організація фізичної підготовки майбутніх офіцерів у 

закладах вищої військової освіти США» (науковий керівник - доктор 

педагогічних наук, професор Костікова І.І.); 

 

2.2. Бабак Г.С. «Формування у курсантів-правоохоронців здатності 

працювати в команді у процесі вивчення іноземних мов» (науковий 

керівник  – доктор педагогічних наук, професор Золотухіна С.Т.); 

 



2.3. Безкоровайний С.П.  «Психолого-психолінгвістична структура 

легкості та особливості її розвитку як компонента ігрової компетентості». 

(науковий керівник  -  доктор психологічних  наук, професор  

Гордієнко-Митрофанова І.В.); 

 

 

2.4 Ван Інчжи «Формування музично-виконавської компетентності 

майбутніх викладачів ЗВО у КНР та Україні 2000/2015 р.» (науковий  

керівник  – доктор педагогінчих наук, професор О.О. Матвєєва); 

 

2.5. Галушко К.Р. «Розвиток театральної педагогіки як науки в Україні 

(друга половина ХХ століття)» (науковий  керівник  - доктор педагогічних 

наук, професор Штефан Л.А.); 

2.6 Гайденко К.А. «Розвиток спеціальної освіти на Слобожанщині 20-

60р.р.ХХсторічча» (науковий керівник  - доктор педагогічних наук, 

професор, академік НАПН України Бондар В.І.); 

 

2.7. Гончарова Ж.М. «Поетичні ідіостилі Марлени Рахліної та Бориса 

Чичибабіна: морфлогічний рівень» (науковий керівник – д.октор 

філологічних наук, доцент О.О. Скоробогатова); 

 

2.8 Го Сінхуа «Фахова підготовка майбутніх диригентів симфонічного 

оркестру у КНР та Україні в кінці XX на початку XXI ст.)» (науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор О.О. Матвєєва); 

 

2.9  Григораш О.В. «Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в 

закладі загальної  середньої освіти»; 

 

2.10 Дмитрієва Т.В. «Харківський пам’яткознавець і джерелознавець  

Б.П. Зайцев».  

 

2.11 Довгаль О.П. «Розвиток у здобувачів вищої технічної освіти навичок 

аналітичного мислення у процесі навчання природничо-математичних 

дисциплін» (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Зеленська Л.Д.); 

 



2.12 Жировий С.О. « Релігійні детермінанти воєнно-політичного конфлікту 

в Сирії» (науковий керівник – доктор  політичних наук, професор кафедри 

політології, соціології і культурології Куц Г.М.) 

 

2.13 Іванченко А.Д. «Психологічні особливості спрямованості студентів до 

монетарної кар’єри» (науковий керівник – доктор психологічних, професор 

Хомуленко Т.Б); 

 

2.14 Кадашевич Х.О. у такому формулюванні: «Індивідуалізація навчання 

учнів класної хореографії у середніх навчальних закладах України (друга 

половина ХХ - початок ХХІ століття)» (науковий керівник - доктор 

педагогічних наук, доцент Пісоцька М.Е.)  

 

2.15  Кайгородцев Б.О. «Літературно-критична діяльність Є.А. Соловйова» 

(науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор  

Разуменко І.В.); 

 

2.16  Кваша А.С. «Підготовка майбутніх учителів до запобігання та 

протидії булінгу в сучасному освітньому середовищі»; 

 

2.17  Коломійцев Г.А «Психологічні особливості саморегуляції 

спортсменів-екстремалів». (науковий керівник – доктор психологічних 

наук, доцент Фоменко К.І.); 

 

2.18 Колосов О.В. «Лінгвопоетика воєнного сьогодення в українському 

художньому дискурсі (лексико-граматичні моделі творення образу війни) 

(науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.О. Маленко); 

 

2.19 Кузь І.О. «Міжмор’я як геополітичний проект: безпековий вимір» 

(науковий керівник - доктор філософських наук, професор кафедри 

політології, соціології і культурології Денисенко І.Д.) 

 

2.20 Кумсієв М.В. «Протесні рухи в умоваї глобалізації: політико-

інституційний вимір» (науковий керівник - кандидат політичних наук, 

викладач кафедри політології, соціології і культурології Савельєва Т.П.) 

 

2 .21 Лемішко А. В. «Радикалізм як політичне явище: український контекст 

( на прикладі руху «Ультрас»)» (науковий керівник – кандидат політичних 

наук, викладач кафедри політології, соціології і культурології  



Савельєва Т.П.) 

 

2.22 Мамотенко А.В. «Нові підходи до корекції розладів репродуктивної  

системи щурів за умов змін режиму освітлення»; 

 

2.23 Масалова Т.А. «Грошове забезпечення як форма соціального захисту      

поліцейських» (науковий керівник. – доктор юридичних наук, професор 

О.В. Москаленко); 

 

2.24 Матвійчук  О.М. «Формування здоров’яорієнтованого світогляду 

майбутніх фахівців у галузі природничих наук в процесі професійної 

підготовки» 

 

2.25  Мей Фан «Впровадження інформаційних технологій у підготовку 

майбутніх учителів музичного мистецтва у КНР та Україні у 2000/2010 р.)» 

(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.О. Матвєєва); 

 

2.26  Монастирний А.П. «Політичне лідерство в умовах демократичних 

трансформацій : український контекст» (науковий керівник  - доктор 

філософських наук, професор кафедри політології, соціології і 

культурології Радіонова І.О.) 

 

2.27 Омельченко А.Г. «Граматика дієслова в українському поетичному 

мовленні» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 

О.А. Олексенко); 

 

2.28 Опанасенко Я.О. «Педагогічні умови впровадження технологій 

змішаного навчання в закладах вищої освіти» (науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України  

Бойчук Ю.Д.); 

 

2.29  Рябих С.С. «Специфіка хронотопу в прозі Тараса Прохаська»;  

 

2.30 Пахуча М.Є. «Біологічне обґрунтування та оптимізація масового 

розведення культури Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae)»  

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

 



2.31 Сааков С.О. «Слова-речення в комунікативному вимірі (на матеріалі 

художнього дискурсу)» (науковий керівник – кандидат філологічних наук. 

доцент Л.В. Умрихіна); 

 

2.32 Самойлов С.А. «Розвиток дитячого і юнацького миротворчого руху в 

Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)» (науковий керівник  - 

доктор педагогічних наук, професор Зеленська Л.Д.);  

 

2.33 Сімакова С.І. «Формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва в умовах 

творчого освітнього середовища факультету»; 

 

2.34 Сороковенко Р.Р. «Екологічні особливості хижих птахів в 

урбанізованих ландшафтах Харківської обл.» (науковий керівник  – доктор 

біологічних наук, професор А.Б. Чаплигіна); 

 

2.35  Тріщун Р.М. «Формування професійних  умінь ведення бойових дій у 

майбутніх офіцерів Національної гвардії України»; 

 

2.36 Татієвський Д.І. «Ситуативні та внутрішньоособистісні чинники 

духовної  безпеки курсантів» (науковий керівник -  кандидат 

психологічних наук, доцент Кузнецов О.І.); 

 

2.37 Умаєв Б.Б. «Психолого-психолінгвістична структура уяви та 

особливості її розвитку як компонента ігрової компетентності» ( науковий 

керівник – доктор психологічних наук, доцент 

     Гордієнко-Митрофанова І.В.) 

 

2.38 Фатєєв Я.В. «Свобода волі працівника та роботодавця при зміні 

трудового договору» (науковий керівник  – доктор юридичних наук, 

професор. Коваленко О.О.) 

 

2.39 Фурат О.В. «Концептуалізація образу Чорнобиля в українському non-

fiktion (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

    О.О. Маленко); 

 

2.40 Храмцов В.І. «Базові напрями молодіжної  політики в ЄС та України: 

порівняльний аналіз» (науковий керівник – доктор  філософських наук, 

професора кафедри політології, соціології і культурології Радіонова І.О.)  



 

2.41 Чжоу Ілей  «Формування мультикультурної компетентності у 

майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР та Україні у 2000/2010 р.» 

(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.О. Матвєєва); 

 

2.42 Ян Цзяін «Реалізація принципу наступності у навчанні вокалістів у 

КНР та Україні» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

О.О. Матвєєва); 

 

 

3. Уточнити теми дисертаційних досліджень  у такому формулюванні:  

 

3.1  Аркатова О.А. «Саморегуляція поведінки як фактор становлення 

життєвих стратегій підлітків». (науковий керівник – доктор психологічних 

наук, доцент В.О. Крамченкова); 

 

3.2 Голобородько Ю.К. «Творчість А.Т. Аверченка періоду еміграції і її 

наукоа рецепція» (науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор О.С. Силаєв); 

 

3.3 Ляпін Р.С. «Поетика буття і ніщо у творчості Андрія Платонова 

кінця 1920-х - початку 1930-х рр».  

 

3.4  Миронович Б.С. «Ранній дитячий досвід як фактор розвитку тілесного 

Я в юнацькому віці»( науковий керівник – доктор психологічних наук 

професорТ.Б. Хомуленко); 

 

3.5 Паульс В.О. «Словотворчість, тропи, стилістичні фігури у поезії С. 

Меріля і Р. Жіля» (науковий керівник  – доктор філологічних наук, 

професор С.К. Криворучко); 

 

3.6 Сохань І.В. «Сімейні чинники психологічного благополуччя 

особистості студентського віку» (науковий керівник – доктор 

психологічних наук, доцент В.О. Крамченкова ); 
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16. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, 

кандидат  філологінчих 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 авторів Хомуленко Т.Б., Іванченко А. Д., Нікітіна О.П. 

Психологія монетарної спрямованості особистості: віковий аспект. 

Монографія. Х.: Диса-плюс. 2020. 146 с. 

 

2. Монографію Психосоматична феноменологія вищих психічних 

функцій: моногафія/ За ред. Т.Б. Хомуленко.  Х.: Диса-плюс. 2020. 203 с. 

 

3. Навчальний посібник Хомуленко Т.Б., Туркова Д.М. Психоімунологія: 

навчальний посібник. Х.: Диса-плюс. 2020. 123 с. 

 

4. Навчально-методичний посібник Хомуленко Т.Б., Туркова Д.М. 

Психологія тілесності та сексуальності: навчально-методичний посібник. 

Х.: Диса-плюс. 2020. 163 с. 

 

5. Навчальний посібник Крамченкова В.О. Психологічна допомога сім’ї: 

теорія і практика. Навчальний посібник. Х.: Диса-плюс. 2020. 197с. 

6. Збірник наукових праць «Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Психологія», 2020  – Вип. 63.  

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

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології 

і культурології, 2020. – Вип. 2 (21).  

8. Журнал «Русская филология. Вестник Харьковського національного 

педагогичекого университету шимени Г.С. Сковороды» 

(Харьков, 2020. № 2(72)) 



 

9. Монографію докторанта кафедри Пилипенко С.Г. «Земля у 

філософському постнекласичному дискурсі» 

 

10. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з курсу 

«Вікова фізіологія та вища нервова діяльність» Коц С.М.,  

Коц В.П. 

 

11. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з курсу 

«Основи медичних знань» Коц В.П., Коц С.М. 

 

12.Збірник наукових праць «Наукові записки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство»  

(Том 2 №96). 

 

13. Збірник наукових праць «Біорізноманіття, екологія та 

експериментальна біологія»«Biodiversity ecology and experimental biology». 

 

14. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Проєктна графіка . 

Теоретичний та практичний курс для дизайнерів інтер’єру» для студентів 

освітнього рівня бакалавр спеціальності 022 Дизайн, напряму підготовки 

«Дизайн середовища» авторів Куратової М.Г. та Тининики А.С.  

 

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

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Випуск 49 2020р. 

 

16. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво» 014 – середня освіта» авторів Паньок Т.В., 

Алтухової А.В., Азаркіної М.А., Чауса Д.В., Чекардіна Ю.М.  

 

17. Збірник наукових праць – серія «Право» № 32 Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

18. Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної 

роботи» - Вип. 55 (2020 р). 
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17.  Про затвердження лімітів стипендіатів на 1 семестр 2020/2021 н.р. 

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

професор Якушко Н.М.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити ліміт стипендіатів на 1 семестр 2020/2021 н.р.  

 

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%. 
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18. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти до Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди у 2021 році (відповідальний 

секретар приймальної комісії Гуцан Т.Г.). 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Гуцан Т.Г. з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди у 2021 році. 
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19. Звіти керівників науково-дослідних робіт, що фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету (Козіна Ж.Л., 

Ільницька Г.С.) та звіти керівників науково-дослідних робіт, що не 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

(Васильєва М.П., Каминін І.М., Шинкарьов Ю.В., Коваленко О.А., 

Кузнецова О.А., Москаленко О.В., Кривенцова І.В., Скачкова В.В., 

Гречаник Є.Є., Гончарова О.С., Рябченко О.Л., Золотухіна С.Т.). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Козіної Ж.Л., Ільницької  Г.С, 

Васильєвої М.П., Каминіна І.М., Шинкарьова Ю.В., Коваленко О.А., 

Кузнецової О.А., Москаленко О.В., Кривенцової І.В., Скачковаої В.В., 

Гречаник Є.Є., Гончарової О.С., Рябченко О.Л., Золотухіної С.Т з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити звіти керівників науково-дослідних робіт. 
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20. Про затвердження плану роботи вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 

2022 рік (учений секретар університету, кандидат  філологінчих 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: 

Затвердити план роботи вченої ради Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на  

2021 рік.  
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