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1. Про 100 днів роботи нового керівництва 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: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Конкурсні справи (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. 

2.1. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Бугаєць Наталію Анатоліївну на посаду завідувача 

кафедри хореографії.  

„за” –  53,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

 

2.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Галій Аллу Іванівну на посаду завідувача кафедри 

здоров’я людини, реабілітогії і спеціальної психології.  

„за” –   51,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

 

2.3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Головань Тетяну Георгіївну на посаду завідувача 

кафедри державно правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу.  

„за” – 33,  „проти” – 11,  „недійсних бюлетенів” –9.    

 

2.4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраним Марченка Володимира Володимировича посаду 

завідувача кафедри державно правових дисциплін, міжнародного права і 

права Європейського Союзу.  

„за” – 11,  „проти” –33 ,  „недійсних бюлетенів” – 9.  



 

2.5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраною Калашник Марію Павлівну на посаду завідувача 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя.  

„за” –   26,  „проти” – 27,  „недійсних бюлетенів” –  немає. 

 

2.6. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраною  Кузнецову  Ольгау Олексіївну на посаду завідувача 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя.  

„за” –  10,  „проти” – 33,  „недійсних бюлетенів” – 10.   

 

2.7. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною  Матвєєву Ольгу Олександрівну на посаду завідувача 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя.  

„за” – 27 ,  „проти” –  26 ,  „недійсних бюлетенів” –  немає.  

 

2.8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраною Левченко Наталію Микитівну на посаду завідувача 

кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова 

„за” –  14,  „проти” – 35,  „недійсних бюлетенів” –  4.  

 

2.9. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Мельникова Ростислава Володимировича на посаду 

завідувача кафедри української літератури та журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова 

„за” – 35 ,  „проти” –14 ,  „недійсних бюлетенів” –  4.  

 

2.10. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраною  Козорог Оксану Василівну на посаду завідувача 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов.  

„за” –7 ,  „проти” –  32 , „недійсних бюлетенів” – 14.   

 



2.11 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Криворучко Світлану Констянтинівну на посаду 

завідувача кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов.  

„за” –  19 ,  „проти” –  20 , „недійсних бюлетенів” –  14.  

 

2.12 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати необраною  Скоробогатову Олену Олександрівну на посаду 

завідувача кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов. 

„за” –  13,  „проти” – 26,  „недійсних бюлетенів” – 14.   

 

2.13 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Сазонову Ярославу Юріївну на посаду завідувача 

кафедри англійської фонетики і граматики.  

„за” –  48 ,  „проти” –  4 ,  „недійсних бюлетенів” – 1.   

 

2.14. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною  Ушмарова Вікторія Володимирівна на посаду завідувача 

кафедри початкової і професійної освіти. 

„за” –   53 ,  „проти” – немає,   „недійсних бюлетенів” – немає.   

 

2.15 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Хомуленко Тамара Борисівна на посаду завідувача 

кафедри психології.  

„за” – 47,  „проти” –  6 ,  „недійсних бюлетенів” –  немає.  

 

2.16  Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Тучина Наталія Василівна щодо результатів таємного 

голосування про обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри 

англійської філології.  

„за” –  51,  „проти” –1 ,  „недійсних бюлетенів” – 1. 

 



3.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Ніколаєнко Ольгу Олександрівну на посаду професора 

кафедри історії України.  

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

 

3.2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Гриньову Валентину Миколаївна щодо результатів 

таємного голосування про обрання за конкурсом на посаду професора 

кафедри початкової і професійної освіти. 

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

 

3.3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Гончаренко Марію Степанівну на посаду професора 

кафедри здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології.  

„за” –   51,  „проти” –  1,  „недійсних бюлетенів” – 1.   

 

3.4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Кайлюка Євгена Миколайовича на посаду професора 

кафедри наукових основ управління. 

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

 

3.5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Крамченкову Віру Олександрівну на посаду професора 

кафедри психології. 

 „за” –   53,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” –  немає  

 

3.6. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Свєчнікову Олену Миколаївну на посаду професора 

кафедри хімії. 

 „за” – 53 , „проти” –немає , „недійсних бюлетенів” – немає.   

 



3.7. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Фоменко Карину Ігорівну на посаду професора кафедри 

психології. 

 „за” –  51,  „проти” –  2 , „недійсних бюлетенів” –немає.    

 

3.8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Худолія Олега Миколайовича на посаду професора 

кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 „за” – 46 ,  „проти” –7 ,  „недійсних бюлетенів” – 1.   

 

3.9. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Якушко Наталію Миколаївну посаду професора кафедри 

початкової і професійної освіти.  

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

 

3.10. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Радчук Ольга В’ячеславівна на посаду професора 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов. 

„за” –  53,  „проти” –немає ,  „недійсних бюлетенів” –немає.    

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Представлення до вчених звань (учений секретар університету, 

кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Протоколи лічильної комісії затвердити.           

2.  До вченого звання доцента представити:  

2.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі наукових основ управління присвоїти Гресь 

Оксані Володимирівні.  

«за» - 53, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.2 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі музично-інструментальної підготовки вчителя 

присвоїти Данилюку Миколі Миколайовичу.  

«за» - 52, «проти» - 1, недійсних бюлетенів - немає. 

2.3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова присвоїти Лямпрехт Олені Валеріївні.  

«за» - 53, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.4 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі музично-інструментальної підготовки вчителя 

присвоїти Ревенко Ірині Валеріївні.  

«за» – 51 , «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 2. 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Наукова доповідь: «Дистанційне життя у романі сучасного німецького 

письменника Роберта М. Зоннтаґа „Сканери”» (в.о. завідувача кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов, доктор філологічних наук, 

професор С.К. Криворучко) 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов, доктор філологічних наук, професор 

 С.К. Криворучко 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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5. Про висунення кандидатур на вакантні посади в НАН України 

(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. Висунути кандидатуру доктора біологічних наук, професора Якимчука 

Руслана Андрійовича на посаду члена-кореспондента НАН України по 

Відділенню загальної біології за спеціальністю «Генетика рослин». 

2. Висунути кандидатуру доктора фізико-математичних наук, професора, 

Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної Премії 

України в галузі науки і техніки Сминтину Валентина Андрійовича на посаду 

члена-кореспондента НАН України по Відділенню загальної біології за 

спеціальністю «Експериментальна фізика, атомні явища» по відділенню 

фізики і астрономії. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6. Звіт докторантки університету кандидата технічних наук, доцента 

 І.Г. Яловеги (перевіряюча: доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедрою інформатики Н.В. Олефіренко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата технічних наук, доцента 

І.Г. Яловегу 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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7. Про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко).   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  

Загребельного О.В. щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

1.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова ради:  

Рибалко Л.С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

-  Федоренко О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та психології Харківського національного університету 

внутрішніх справ; 

 

- Рябовол Л.Т., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

 

Рецензенти:  

-  Бойчук Ю.Д., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди; 



 

- Костікова І.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

і практики англійської мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  Сікори В.В. щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова  ради:  

Зеленська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Корносенко О.К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка; 

 

- Школа О.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія»  

 

Рецензенти:  

- Рибалко Л.С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;  

 

- Олефіренко Н.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

3.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Кот С.Ю. щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду. 



3.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова  ради:  

Левченко Н.М., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української літератури і журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Висоцька Н.О., професор кафедри теорії та історії світової літератури імені 

проф. В.І.Фесенко, Київський національний лінгвістичний університет; 

 

- Шостак О.Г., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного авіаційного 

університету. 

 

Рецензенти:  

- Криворучко С.К., доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри зарубіжної літератури і слов’янських мов, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 

 

- Нестеренко Н.П.,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

4.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Івлєвої  Ю.О.  щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду.  

 

4.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова  ради:  

Силаєв О.С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури і слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти: 

- Пронкевич О.В.,  директор Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили, 

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології, 

національний університет імені Петра Могили; 

 



- Степанова Г.А., доктор філологічних наук, професор кафедри англійської 

філології та перекладу, проректор з наукової діяльності, Університет імені 

Альфреда Нобеля. 

 

Рецензенти:  

- Криворучко С.К., доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри зарубіжної літератури і слов’янських мов, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 

 

- Веретюк Т.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

5.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  Лю Чана щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

5.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Ворожбіт-Горбатюк В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Глазкова І.Я., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного 

університету; 

 

- Ульянова В.С., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно-

педагогічної академії. 

 

Рецензенти:  

- Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

 



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

музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

6.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  Ван Цзін І щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

6.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

Голова ради:  

Гриньова В.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Доброскок І.І., член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі; 

 

- Овчаренко Н.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування. 

 

Рецензенти: 

- Рибалко Л.С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки 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 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 3 від 29 березня 2021 року 

 

8. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар 

університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити теми кандидатської дисертації у такому формулюванні:  

1.1 Альошину В.В. «Правове регулювання соціального захисту працівників 

правоохоронних органів України».  

1.2 Гелашвілі А.Г. «Аліменти та державна допомога як засоби забезпечення 

права дитини на достатній рівень життя». 

1.3 Китайгородській В.В. «Особливості трудового договору посадових осіб 

органів місцевого самоврядування».  

1.4 Коршуну О.Т. «Захист цивільних та трудових прав авторів в ІТ сфері: 

міжнародно-правовий досвід та перспективи правового регулювання в 

Україні» 

1.5 Несміян Т.С. «Правове регулювання працевлаштування медичних 

працівників в Україні» 

1.6 Сайченко Я.В. «Особливості правового регулювання трудових 

правовідносин у сфері дистанційної роботи» 

2. Уточнити теми кандидатської дисертації у такому формулюванні:  

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

освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти» 

2.2 Корнєєвої О.М. «Репрезентація поняття «відсутність» у художній прозі 

С.Д. Довлатова» 

2.3 Мусієнка А «Вдосконалення тактичних взаємодій гравців у баскетболі 

3х3 на етапі спеціалізованої базової підготовки». 



2.4 Седюк С.С. « Кримінальна відповідальність за порушення встановлених 

законодавствам вимог пожежної безпеки » . 

2.4 Усиченко О.В. «Формування інтелектуально-оцінювальних умінь 

здобувачів освіти у інформаційно-комунікаційному середовищі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 3 від 29 березня 2021 року 

 

9. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат 

філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку:  

1. Навчальний посібник для здобувачів вищої педагогічних університетів за 

спеціальностями 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта «Педагогічна 

майстерність» Філатової Л.С.  

2. Навчальний посібник «Право соціального забезпечення» авторів проф. 

Москаленко О.В., доц. Лук’янчикова  О.М.,  доц. Новікова Д.О.. 

3. Науковий журнал «Professional Art Education» (Том 2, № 1, 2021 р.) 

4. Збірку матеріалів Міжнародної наукової конференції «Аргументи сучасної 

філології: «нестача» і «бажання» у тексті» 

5. Навчально-методичний посібник «Технології дистанційного навчання: 

діяльності та ресурси MOODLE» авторів Прокопенко А.І., Доценко С.О., 

Лебедєва В.В., Москаленко В.В., Толяренко Н.І., Алієв Х.М. 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 3 від 29 березня 2021 року 

 

10. Про відрахування з аспірантури (учений секретар університету, 

кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Відрахувати з аспірантури з 31.03.2021 р. Бондаренко Н.Ю., аспірантку 2 

року навчання (денна форма, за державним замовленням) зі 

спеціальності 091 Біологія (науковий керівник – Чаплигіна А.Б.) за власним 

бажанням. 

 

2. Відрахувати з аспірантури з 01.04.2021 р. Задерея О.В., аспіранта 2 року 

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

(науковий керівник – Сприндис С.І.) за власним бажанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  
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11. Про академічну відпустку аспіранта (учений секретар університету, 

кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретар університету, 

кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Рогачову Д.І., аспіранту 4 року навчання (вечірня форма, за державним 

замовленням) зі спеціальності 081 Право надати академічну відпустку з 

01.03.2021 р. по 01.03.2022 р. у зв`язку з участю у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  
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12. Про затвердження освітніх програм першого (бакалаврського), 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти 2021-2024 н.р. для всіх 

спеціальностей; другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021 – 

2022 н.р. для всіх спеціальностей (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: 

Затвердити освітні програми першого (бакалаврського), третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти 2021-2024 н.р. для всіх спеціальностей; 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021 – 2022 н.р. для всіх 

спеціальностей.  
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13. Про затвердження дисциплін вільного вибору з циклу загальної та 

професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на 2021/2022 н.р. (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: 

Затвердити дисципліни вільного вибору з циклу загальної та професійної 

підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

2021/2022 н.р. 
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14. Про атестацію наукової роботи стипендіата стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених О.І. Башкір (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: 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендію 

Кабінету Міністрів України для молодих учених» від 16.08.1994 р. №560, 

стипендіатом, доктором педагогічних наук, доцентом Башкір Ольгою 

Іванівною протягом звітного періоду виконано всі заплановані завдання в 

повному обсязі (підготовлено та видано 6 статей, 1 тези конференції), чим 

затвердила проходження атестації. 

Вчена рада університету просить про подовження виплати стипендії. 

(Результати голосування: «за» – 53, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 

немає). 
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15. Про призначення наукових керівників аспірантам (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: 

Призначити з 01.04.2021 р. наукових керівників аспірантам: 

1. Вороніну А.І., аспіранту 2 року навчання (вечірня форма, за державним 

замовленням) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки призначити 

науковим керівником д-ра пед. наук, професора, зав. кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Боярську-Хоменко А.В. замість д-ра ф/м. наук, 

професора Зуба С.С. у зв`язку зі звільненням останнього. 

2. Сіваченко І.Г., аспірантці 2 року навчання (вечірня форма, за державним 

замовленням) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки призначити 

науковим керівником д-ра біол. наук, професора, професора кафедри 

здоров`я людини, реабілітології і спеціальної психології Гончаренко М.С., 

замість д-ра пед. наук, доцента кафедри здоров`я людини, реабілітології і 

спеціальної психології Казачінер О.С. у зв`язку зі зміною теми 

дисертаційного дослідження. 

3. Садурській К.С., аспірантці 3 року навчання (денна форма, за державним 

замовленням) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки призначити 

науковим керівником д-ра біол. наук, професора, професора кафедри 

здоров`я людини, реабілітології і спеціальної психології Гончаренко М.С., 

замість д-ра пед. наук, професора, ректора університету Бойчука Ю.Д. у 

зв`язку зі зміною теми дисертаційного дослідження. 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 3 від 29 березня 2021 року 

 

 

16. Про затвердження положень (учений секретар університету, канд. 

філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1.1 Положення про еколого-біоетичний центр природничого факультету 

Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди . Розробник: Доцент кафедри ботаніки природничого 

факультету О.О. Пінський, голова ради молодих учених О.І. Башкір.  

 

1.2 Положення про Дебатний клуб Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Розробник: Голова Дебатного клубу  

А.О. Ярмак. 

 

1.3 Положення про кафедру дошкільної педагогіки і фахових методик ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Розробник: В.о. завідувача кафедри дошкільної 

педагогіки і фахових методик М. В. Кордубан.  

 

2. Оновити  наступні організаційно-розпорядчі документи: 

2.1 Положення про відділ аспірантури і докторантури Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

Розробник: Завідувач відділу аспірантури і докторантури І.В. Разуменко.  

 

2.2 Положення про порядок підготовки здобувачів наукового ступеня 

доктора наук в Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди. Розробник: Завідувач відділу аспірантури і 

докторантури І.В. Разуменко. 

 



2.3 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди . Розробник: Завідувач відділу аспірантури і докторантури 

І.В. Разуменко. 

 

2.4 Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного вибору 

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

Розробник: Директор центру ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти І.В. Єсьман.  

 

2.5 Положення про науково-методичну комісію факультету (у новій 

редакції). Розробник: Директорка центру ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти І.В. Єсьман. 

 

2.6 Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: Директорка центру ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти І.В. Єсьман. 

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі  документи:  

3.1 Положення про відділ аспірантури і докторантури. Розробник: Завідувач 

відділу аспірантури і докторантури І.В. Разуменко.  

 

3.2 Положення про порядок підготовки здобувачів наукового ступеня 

доктор наук в докторантурі ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Розробник: 

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського – О.В. Москаленко.  
 

3.3 Положення про підготовку докторів філософії в аспірантурі ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди. Розробник: Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

і трудового права імені професора О.І. Процевського – О.В. Москаленко. 

 
3.4 Положення про вивчення навчальних дисциплін  з циклу вільного 

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

Розробник: Директор центру ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти І.В. Єсьман, в.о. завідувача кафедри початкової та професійної освіти 

В.В. Ушмарова.  

 



3.5 Типове положення про науково-методичну комісію факультету. 

Розробник: Директор науково-методичного центру організації навчального 

процесу Є.О.Ольховський.   

 

3.6 Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: Директорка центру ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти І.В. Єсьман.  
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17. Про відрахування з докторантури (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: 

Відрахувати Головань Т.Г., докторанта другого року навчання, у зв’язку з 

обранням на посаду завідувача кафедри державно- правових дисциплін, 

міжнародного права і права Європейського Союзу за конкурсом.  
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18. Про затвердження обсягів роботи відповідно до посад науково-

педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році (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. Установити обсяг навчальної роботи штатним науково-педагогічним 

працівникам університету. 

2. Установити навчальне навантаження викладачам, ст. викладачам, 

доцентам, професорам, які працюють за сумісництвом - 600 годин. 

3. Установити для професорів річний мінімальний обсяг лекційних занять — 

30 годин.  

 

4. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні 

навчальних занять на факультеті мистецтв, установити загальний обсяг 

навантаження до 500 годин на рік на умовах погодинної оплати праці. 

 

5. Установити для концертмейстерів, які працюють на факультетах мистецтв 

та дошкільної освіти, обсяг навантаження на повну ставку 960 годин на рік з 

урахуванням обсягу практичних (у тому числі індивідуальних) занять за 

навчальними планами (освітніми програмами) на підготовку осіб за певними 

освітніми рівнями. 

 

6. Установити наступний обсяг річного педагогічного навантаження науково-

педагогічним працівникам університету: 

— професорсько-викладацький склад — 1524 години; 

— концертмейстери — 1694 години 

(максимально допустиме значення відхилення від установлених норм — 

+5 %). 
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19. Про затвердження дисциплін вільного вибору для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (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: 

Затвердити дисципліни вільного вибору для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 
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20. Про затвердження навчальних планів здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти (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: 

Затвердити навчальні плани здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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21. Про затвердження навчальних програм здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (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: 

Затвердити навчальні програми здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 
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