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1. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання 

„Людина року – 2017” 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Присвоїти почесне звання «Людина року – 2017»: 

Бойчуку Юрію Дмитровичу - доктору педагогічних наук, професору, 

завідувачу кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров`язбережувальної 

освіти. 

2. Присвоїти почесне звання «Людина року – 2017»: 

Юр’євій Катерині Анатоліївні – доктору педагогічних наук, доценту, 

професору кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця у 

2017 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Визначити кращою кафедрою з науково-дослідної роботи – кафедру 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (завідувач кафедри – 

професор Козіна Жанетта Леонідівна). 

2. Визначити кращим науковцем – Ушкалова Леоніда Володимировича – 

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри української та 

світової літератури. 

3. Визначити кращим молодим науковцем – Шабанова Романа Івановича – 

доктора юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових наук і 

господарського та трудового права. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження кандидатур на заохочення та преміювання за 

підсумками 2017 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Визнати «Кращим спортсменом» - Дєлову Катерину Олександрівну – 

старшого викладача кафедри циклічних видів спорту, призер Всесвітніх ігор 

(2017 р.) 

Вручити пам’ятне посвідчення та 1500 грн. 

2. Визнати кращими за результатами анкети «Викладач очима студентів»: 

- Микитюка Сергія Олександровича – доктора педагогічних наук, 

професор кафедри філософсько-психологічної антропології; 

- Локшину Юлію Григорівну – викладача кафедри східних мов; 

- Ликову Ірину Олександрівну - кандидата біологічних наук, доцента 

кафедри зоології. 

Вручити пам’ятне посвідчення та 1500 грн. кожному. 

3. Визнати «Кращим ментором»: 

- Дорожко Ірину Іванівну – доктора філософських наук,професора,  

завідувача кафедри філософсько-психологічної антропології; 

- Плахтєєву Вікторію Іванівну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, начальнику 

відділу моніторингу якості освіти; 

Вручити пам’ятне посвідчення та 1500 грн. 

4. Переможцю обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» у 2017 році (номінація «Кращий декан») Бережній Світлані Вікторівні 

– доктору філософських, професору, декану історичного факультету. 

Вручити пам'ятне посвідчення та 1500 грн. 

5.  За плідну роботу з ліцензування спеціальностей, акредитації напрямів 

підготовки та освітніх програм вручити пам'ятне посвідчення та премію у 

розмірі посадового окладу: 

1. Романцовій Тетяні Миколаївні - завідувачу загального відділу; 

2. Пузановій Лілії Василівні – начальнику відділу кадрів; 

3. Вороні Світлані Анатоліївні – керівнику навчального відділу; 

4. Ольховському Євгенію Олександровичу – завідувачу науково-

методичного центру організації начального процесу; 



5. Разуменко Ірині Василівні – завідувачу відділу аспірантури і 

докторантури; 

6. Гавришу Ігорю Леонідовичу – начальнику експлуатаційно-технічного 

відділу нових інформаційних технологій; 

7. Андрущенко Олені Анатоліївні – доктору філологічних наук, 

професору, першому проректору – проректору з наукової роботи; 

8. Жуковій Надії Гордіївні – проректору з соціально-економічних питань; 

9. Якушко Наталії Михайлівні – кандидату педагогічних наук, професору, 

проректору з навчально-виховної роботи; 

10. Прокопенку Андрію Івановичу – доктору педагогічних наук, 

професору, директору Інституту інформатизації освіти; 

11. Тищенко Тетяні Іванівні – кандидату філологічних наук, професору 

кафедри української та світової літератури, вченому секретарю університету.  

6. Переможцям у номінаціях, представлених колективами, оголосити подяку, 

вручити пам'ятне посвідчення та 1000 грн. кожному: 

У номінації «За відданість професії»: 

1. Штефан Людмилі Андріївні – доктору педагогічних наук, професору, 

завідувачу кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки; 

2. Олійнику Олександру Володимировичу – кандидату економічних наук, 

доценту кафедри фінансів і обліку; 

3. Горовенко Марії Олександрівні - кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри англійської філології; 

4. Микитюк Світлані Олегівні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти,  

5. Барабаш Ользі Володимирівні – старшому викладачу кафедри 

хореографії; 

6.  Сидоренко Ользі Володимирівні - кандидату технічних наук, доценту 

кафедри хімії; 

7. Астаховій Людмилі Миколаївні - старшому лаборанту кафедри 

наукових основ управління і психології; 

8. Філатовій Ладі Семенівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти; 

9. Савельєвій Тетяні Павлівні - старшому лаборанту кафедри політології, 

соціології і культурології; 

10. Радчук Ользі В’ячеславівні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри слов’янських мов; 

11. Вакуленку Сергію Валентиновичу - кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри української мови; 

12. Санжаровій Ніні Миколаївні – кандидату біологічних наук, доценту, 

завідувачу кафедрою гімнастики; 

13. Лаптєвій Марії Вікторівні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри інформатики;  

14. Куратовій Марії Григоріївні - доценту кафедри дизайну; 



15. Пономаренко Оксані Михайлівні – кандидату юридичних наук, 

доценту кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового 

права; 

16. Луговій Тетяні Вікторівні - інспектору Центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти; 

17. Тарасенко Олені Володимирівні – керівнику юридичного відділу; 

18. Шаповаловій Олені Василівні – завідувачу редакційно-видавничого 

відділу; 

19. Лазарєвій Олені Миколаївні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. 

У номінації «Наставник молоді»: 

1. Бакай Світлані Юріївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; 

2. Гончарову Дмитру Олександровичу – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри економічної теорії; 

3. Смєловій Світлані Володимирівні - викладачу кафедри англійської 

фонетики і граматики; 

4. Сєрякову Сергію Олеговичу - кандидату історичних наук, доценту 

кафедри всесвітньої історії; 

5. Ткаченко Марині Олександрівні - кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри вокальної культури і сценічної майстерності; 

6. Гончаренко Яніні Вікторівні - кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри ботаніки; 

7. Григорашу Віктору Валентиновичу - кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри наукових основ управління і психології; 

8. Партолі Вікторії Вікторівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри природничо-математичних дисциплін; 

9. Романовій Інні Анатоліївні - доктору педагогічних наук, доценту 

кафедри соціальної педагогіки; 

10. Ільїницькій Ользі Петрівні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри світової літератури; 

11. Нестеренко Наталії Петрівні - кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри українознавства і лінгводидактики; 

12. Ковєрі Вікторії Миколаївні – старшому викладачу кафедри циклічних 

видів спорту; 

13. Долговій Оксані Євгенівні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри математики; 

14. Алтуховій Ганні Володимирівні – кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри образотворчого мистецтва; 

15. Новікову Денису Олександровичу – кандидату юридичних наук, 

доценту кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового 

права; 

16. Пікаловій Валентині Валеріївні – старшому викладачу кафедри 

інформатики. 

У номінації «Взірець професійної майстерності»: 



1. Радченко Любові Пантелеймонівні – кандидату економічних наук, 

доценту кафедра економічної теорії; 

2. Скачковій Валентині Володимирівні - кандидату філологічних наук, 

доценту, завідувачу кафедри німецької філології; 

3. Ямпольській Ларисі Миколаївні - кандидату історичних наук, доценту 

кафедри всесвітньої історії; 

4. Лиманській Ользі Вікторівні - кандидату мистецтвознавства, доценту 

кафедри хореографії; 

5. Мармазі Олександрі Іванівні - кандидату педагогічних наук, професору 

кафедри наукових основ управління і психології; 

6. Коваленко Ользі Миколаївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій 

школі; 

7. Яковлевій Антоніні Миколаївні – старшому інспектору відділу 

профорієнтації і працевлаштування випускників; 

8. Єльчаніновій Тетяні Миколаївні - кандидату психологічних наук, 

доценту кафедри практичної психології; 

9. Білій Людмилі Іванівні – секретарю проректора; 

10. Муслієнко Олені Вячеславівні - кандидату філологічних наук, 

старшому викладачу кафедри української та світової літератури; 

11. Кравчук Тетяні Миколаївні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання та єдиноборств; 

12. Калашніковій Любові Миколаївні - кандидату педагогічних наук, 

професору кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; 

13. Мальцю Євгену Борисовичу - кандидату фізико-математичних наук, 

професору кафедри фізики; 

14. Лісуновій Людмилі Володимирівні - доценту кафедри УДПМ та 

графіки; 

15. Фененко Ірині Володимирівні – старшому інспектору служби 

військового обліку; 

16. Горбаню Володимиру Івановичу – кандидату історичних наук, доценту, 

завідувачу кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права; 

17. Холодняк Олені Василівні - старшому викладачу кафедри англійської 

мови; 

18. Грицаненко Наталії Павлівні – директору Молодіжного центру; 

19. Трубчанінову Миколі Анатолійовичу – начальнику наукової частини; 

20. Крівобоковій Аліні Ігорівні – редактору центру рейтингування і 

трансферу технологій; 

21. Хоменку Віктору Володимировичу – провідному інженеру редакційно-

видавничого відділу. 

У номінації «Майстер своєї справи»: 

1. Захаровій Людмилі Володимирівні - кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; 

2. Асатрян Арміні Овсепівні - секретарю деканату економічного 

факультету; 



3. Шишкіній Тетяні Миколаївні - інженері кафедри східних мов; 

4. Гончаровій Ользі Сергіївні - кандидату історичних наук, доценту, 

завідувачу кафедри історії України; 

5. Романенко Вікторії Володимирівні - інженеру кафедри інформаційних 

технологій; 

6. Мартем’яновій Амалії Володимирівні – доценту кафедри музично-

інструментальної підготовки; 

7. Комісовій Тетяні Євгенівні - кандидату біологічних наук, професору 

кафедри анатомії та фізіології людини Я.Р. Синельникова; 

8. Стриженко Тетяні Олександрівні- методисту вищої категорії ІПКП; 

9. Сірій Ірині Тихонівні – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри 

математики; 

10. Родченко Тетяні Анатоліївні – завідувачу відділу профорієнтації і 

працевлаштування випускників; 

11. Підчасову Євгену Вікторовичу - кандидату психологічних наук, 

доценту кафедри практичної психології; 

12. Шишкіній Валерії Юріївні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри слов’янських мов; 

13. Полозовій Олені Олександрівні - кандидату філологічних наук, 

старшому викладачу кафедри українознавства і лінгводидактики; 

14. Пивко Тетяні Ростиславівні – завідувачу методичним кабінетом 

кафедри ТМФВ і ОЛФК; 

15. Водолаженку Олександру Володимировичу - кандидату фізико-

математичних наук, доценту кафедри математики; 

16. Чєн Наталії Володимирівні – кандидату педагогічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри УДПМ та графіки; 

17. Лук’янчикову Олегу Миколайовичу – кандидату юридичних наук, 

доценту кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового 

права; 

18. Остапенко Людмилі Петрівні – методисту вищої категорії відділу 

практик; 

19. Демченко Анні Андріївні - інспектору Центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти; 

20. Бельману Олександру Львовичу – інженеру Молодіжного центру; 

21. Величко Олені Василівні – костюмеру Молодіжного центру; 

22. Даниловій-Абросімовій Еліні Володимирівні – концертмейстеру 

Молодіжного центру; 

23. Дмитрусі Аліні Володимирівні – концертмейстеру Молодіжного 

центру; 

24. Жерьобкіну Сергію Володимировичу – концертмейстеру Молодіжного 

центру; 

25. Зибцеву Сергію Олексійовичу – керівнику ансамблю барабанщиць 

Молодіжного центру; 

26. Константіновій Анні Сергіївні – керівнику вокального гуртка 

Молодіжного центру; 



27. Константінову Сергію Анатолійовичу – художньому керівнику 

Молодіжного центру; 

28. Мезінову Володимиру Геннадійовичу – керівнику фото-відеостудії 

Молодіжного центру; 

29. Олєйнік Надії Іванівні – хормейстеру Молодіжного центру; 

30. Роспутько Наталії Вікторівні – художнику Молодіжного центру; 

31. Резнік Катерині Володимирівні – режисеру Молодіжного центру; 

32. Федотовій Ларисі Анатоліївнаі – адміністратору Молодіжного центру; 

33. Чубукіній Олені Миколаївні – концертмейстеру Молодіжного центру; 

34. Шалашній Марині Олегівні – керівнику гуртка Молодіжного центру; 

35. Пальчиковій Євгенії Модестівні – провідному редактору редакційно-

видавничого відділу; 

36. Ульяновій Тетяні Петрівні – старшому інспектору відділу аспірантури і 

докторантури; 

37. Сервінській Оксані Степанівні - провідному редактору редакційно-

видавничого відділу; 

38. Зимі Ользі Геннадіївні – секретарю деканату природничого факультету; 

39. Калюжній Наталії Сергіївні – секретарю деканату факультету 

початкового навчання; 

40. Орєховій Тетяні Іванівні – старшому лаборанту кафедри природничо-

математичних дисциплін. 

У номінації «Громадський діяч»: 

1. Долі Юлії Володимирівні – старшому викладачу кафедри естетичного 

виховання і технологій дошкільної освіти; 

2. Осьмірко Інні Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту 

кафедра фінансів і обліку; 

3. Шпак Юлії Олександрівні - кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри англійської філології; 

4. Корж Ганні Вікторівні - кандидату філософських наук, доценту 

кафедри філософії; 

5. Мартиненку Івану Івановичу - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової 

підготовки вчителя; 

6. Бенгусу Юрію Володимировичу - старшому викладачу кафедри 

ботаніки; 

7. Темченко Ользі Василівні - кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри наукових основ управління і психології; 

8. Єсьман Ірині Володимирівні – кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти; 

9. Носенку Віталію Вікторовичу – викладачу кафедри політології, 

соціології і культурології; 

10. Халанській Наталії Миколаївні – кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри слов’янських мов; 

11. Павловій Інні Андріївні - кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри української мови; 



12. Тихоновій Асі Олександрівні- старшому викладачу кафедри 

олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; 

13. Сушко Юлії Сергіївні - кандидату педагогічних наук, викладачу 

кафедри математики; 

14. Кулику Віктору Борисовичу – доценту кафедри образотворчого 

мистецтва; 

15. Андрюшковій Ользі Анатоліївні - викладачу кафедри цивільно-

правових дисциплін, господарського і трудового права. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Про оновлення Методик процесів Системи управління якістю (СУЯ) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Оновити Методики процесів Системи управління якістю (СУЯ): 

1. Методику процесу МП-01 Управління документацією; 

2. Методику процесу МП-02 Управління протоколами; 

3. Методику процесу МП-03 Аналіз СУЯ з боку керівництва 

університету; 

4. Методику процесу МП-04 Проведення внутрішніх аудитів; 

5. Методику процесу МП-05 Моніторинг та управління процесами; 

6. Методику процесу МП-06 Управління невідповідностями, 

коригувальними і запобіжними діями. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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5. Про внесення змін до структури університету 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Внести зміни до структури університету: 

1. У склад художньо-графічного факультету ввести кафедру історії 

педагогіки і порівняльної педагогіки (3 доктори наук, професори, 7 

кандидатів наук, доцентів); 

2. Кафедру дизайну перевести у склад факультету мистецтв. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6. Про оновлення Організаційно-структурної схеми ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Оновити Організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження «Положення про вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Васильєвої М.П. «Підготовка майбутнього викладача іноземної мови 

до професійної діяльності в умовах різновікової 

навчальної групи» 

Воробйової О.О. «Парадигматична структура прецедентних та 

вторинних текстів» 

 Наук. кер. – д.філ.н., проф. І.І. Степанченко. 

Гагуна А.А. «Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням від нещасного випадку на виробництві» 

 Наук. кер. – д.ю.н., проф. О.В. Москаленко. 

Дарсанія Л.В. «Ризик у трудовому праві та праві соціального 

забезпечення» 

 Наук. кер. – д.ю.н., проф. О.В. Москаленко. 

Золотько А.А. «Морфологія ідіостилю в епоху глобалізації» 

 Наук. кер. – д.філ.н., доц. О.О. Скоробогатова. 

Лаврової І.А. «Правове регулювання випробування при прийнятті 

на роботу» 

 Наук. кер. – д.ю.н., доц. О.О. Коваленко. 

Міняйло Н.В. «Стилістика роману О.Солженіцина «У колі 

першому»: вільний непрямий дискурс» 

 Наук. кер. – д.філ.н., проф. А.Т. Гулак. 

Попової – Коряк К.О. «Правове регулювання праці науково-педагогічних 

працівників в Україні» 

 Наук. кер. – д.ю.н., доц. Р.І. Шабанов. 

Рижкова В.Ю. «Діяльність ветеранських організацій учасників 

бойових дій в Афганістані по національно-

патріотичному вихованню молоді (1991 – 2021 рр.)» 

 Наук. кер. – к.іст.н., доц. М.П. Маслов. 

Рогачова Д.І. «Правове регулювання реалізації права на працю в 

Україні в умовах євроінтеграції» 



 Наук. кер. – д.ю.н., доц. Р.І. Шабанов. 

Стаценко О.М. «Номінація первинних адаптивних потреб людини в 

російській мові» 

 Наук. кер. – к.філ.н., доц. О.В. Радчук. 

Стеценка А.С. «Компаративний аналіз мобілізації під час війни 

«Судного дня» та АТО» 

 Наук. кер. – к.іст.н., доц. М.С. Вороніна. 

Танасевич О.В. «Правове регулювання матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, спричинену порушенням 

трудових прав працівника» 

 Наук. кер. – д.ю.н., доц. О.О. Коваленко. 

Тарабановської О.М. «Лінгвокреативні характеристики сучасної поезії для 

дітей (морфологічний рівень)» 

 Наук. кер. – д.філ.н., доц. О.О. Скоробогатова. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. Про рекомендацію до друку 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Рекомендувати до друку: 

 

1. Навчально-методичний посібник «Основи розпису тканини (Батик)» 

І.О. Малиніної, А.О. Малиніна. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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10. Про затвердження індивідуальних планів здобувача наукового 

ступеня доктора філософії (освітньої та наукової складових) 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити індивідуальні плани здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії (освітньої та наукової складових) таких аспірантів громадян КНР: 

 

1 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

2017-2 

У Янлінь зі спеціальності «015 – професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» 

2017 - 3 

Цзі Іпін зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Цзен Гуанхай зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Чень Хуейзуей зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 

Чень Цзін зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні 

науки» 



Ухвала Вченої ради  
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11. Про встановлення розмірів оплати за навчання в аспірантурі і 

докторантурі. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар 

університету, кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з 

означеного питання, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:                  Встановити наступні розміри плати за навчання: 

- Для аспірантів денної форми навчання – 59860 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для аспірантів вечірньої  форми навчання – 59860 

грн. за весь період навчання; 

 

- Для аспірантів заочної   форми навчання – 

44890грн. за весь період навчання; 

 

- Для докторантів – 48400 грн. за весь період 

навчання. 

 

 

 

Голова вченої ради     І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради     Т. І. Тищенко 

 


