
Ухвала вченої ради 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 8 від 28 грудня 2020 року 

 

1. Оголошення наказу МОН України № 477-к від 23.12.2020 року «Про 

увільнення від виконання обов’язків ректора Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» 

(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: 

Згідно наказу МОН України № 477-к від 23.12.2020 «Про увільнення від 

виконання обов’язків  ректора Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди»  та відповідно до пункту 121 частини  

другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 

підпункту 23 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 

№ 630 (зі змінами), увільнити Бойчука Юрія Дмитровича від виконання 

обов’язків ректора Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди  з 23 грудня 2020 року у зв’язку з проведення виборів та 

обранням ректора в установленому законодавством порядку.  

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Оголошення наказу МОН України № 478-к від 23.12.2020 року «Про 

призначення на посаду ректора» (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: 

Згідно наказу МОН України № 478-к від 23.12.2020 «Про призначення на 

посаду ректора»  та відповідно до пункту 121 частини  другої статті 8 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 23 пункту 10 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі 

змінами), призначити Бойчука Юрія Дмитровича, доктора педагогічних наук, 

професора, ректором Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди строком на п’ять років з 24 грудня 2020 року до 23 

грудня 2025 року як обраного за конкурсом відповідно до статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту» на умовах викладених в контракті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про цільові показники діяльності університету, що визначені в 

контракті ректора (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. Бойчук з означеного 

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердила цільові показники діяльності 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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4. Про перейменування посад проректорів та висунення кандидатур на 

посади проректорів (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член-

кор. НАПН України Ю.Д. Бойчук).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

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

питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. З метою удосконалення діяльності університету перейменувати посади 

проректорів:  

1. 1 Посаду проректора з наукової  роботи перейменувати  на посаду 

проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності .  

1.2 Посаду проректора з інноваційної діяльності та перспективного розвитку 

ліквідувати.  

1.3 Створити посаду проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань. 

1.4 Посаду проректора з соціально-екокономічних питань перейменувати на 

посаду проректора з адміністративно-господарської роботи.  

2.  Висунути такі кандидатури  на посади проректорів університету, які 

згідно з чинним законодавством мають пройти процедуру погодження  зі 

Спілкою студентів та молоді університету:  

2.1 На посаду проректора з навчально-наукової роботи рекомендувати декана 

факультету іноземної філології кандидата філологічних наук, доцента В.А. 

Борисова. 

2.2. На посаду проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності 

рекомендувати  докторку філософських наук, професорку  С.В. Бережну. 

2.3. На посаду проректора з навчально-виховної роботи рекомендувати 

кандидатку педагогічних наук, доцентку Н.О. Борисенко. 

2.4 На посаду проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань рекомендувати доктора  юридичних наук, 

професора Р.І. Шабанова 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 


