
Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №9 від 22 грудня 2017 року 

1. Конкурсні справи 

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. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду декана факультету іноземної філології Борисова 

Володимира Андрійовича 

 

3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду директора наукової бібліотеки Коробкіну Олену 

Геннадіївну 

 

4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри дизайну Григорову Ларису 

Сергіївну 

 

5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду завідувача кафедри географії і методики 

викладання географії Піткевича Валерія Валерійовича 

 

6. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри теорії і практики англійської 

мови Костікову Ілону Іванівну 

 

7. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри вокальної культури і 

сценічної майстерності вчителя Кузьмічову Валентину Анатоліївну 

 

8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри філософії Култаєву Марію 

Дмитрівну  

 

 



9. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри романської філології Лембік 

Сніжану Олександрівну   

 

10. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри німецької філології Скачкову 

Валентину Володимирівну 

 

 

11. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду завідувача кафедри кримінально-правових 

дисциплін Шинкарьова Юрія Вікторовича  

 

12. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду професора кафедри математики Жерновникову 

Оксану Анатоліївну  

 

13. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри наукових 

основ управління і психології Мармази Олександри Іванівни  

 

14. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду професора кафедри державно-правових 

дисциплін та міжнародного права Спіцину Ганну Олександрівну  

 

15.  Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри географії і методики 

викладання географії Стадника Олександра Григоровича  

 

16. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною на посаду професора кафедри  англійської філології Тучину 

Наталію Василівну  

 

17. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним на посаду професора кафедри української і світової 

літератури Ушкалова Леоніда Володимировича  

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Порівняльна етнопедагогіка в професійній 

підготовці майбутніх учителів початкових класів» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, доцента, 

професора кафедри теорії і методики професійної освіти Юрьєвої К.А. з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1.  Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження плану роботи університету на 2018 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити план роботи університету на 2018 рік. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження плану наукової роботи університету на 2018 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити план наукової роботи університету на 2018 рік. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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5. Про затвердження плану технічно-інформаційного забезпечення 

навчального року 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити план технічно-інформаційного забезпечення навчального року. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6. Про затвердження звітів загальноуніверситетських та звітів відділів та 

інших структурних підрозділів  

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора – проректора з наукової роботи 

О.А. Андрущенко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити звіти загальноуніверситетські та звіти відділів та інших 

структурних підрозділів. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Про створення комісії з питань супроводу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп згідно з положенням про національний заклад 

(установу) України затвердженим Указом Президента України 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України І.Ф. Прокопенка з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Створити комісію з питань супроводу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп згідно з положенням про національний заклад 

(установу) України затвердженим Указом Президента України. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про затвердження ліміту академічних стипендій за результатами 

навчання студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди у першому семестрі 2017 

– 2018 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

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

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити ліміт академічних стипендій за результатами навчання 

студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди у першому семестрі 2017 – 2018 н.р. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження «Правил прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у 2018 році» 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора біологічних наук, декана 

природничого факультету, відповідального секретаря приймальної комісії 

Т.Ю. Маркіної з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Правила прийому до Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у 2018 році». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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10. Про затвердження «Положення про кафедру спеціальної, інклюзивної 

і здоров’язбережувальної освіти» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про кафедру спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження «Положення про кафедру географії і методики 

викладання географії» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про кафедру географії і методики викладання 

географії». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження «Положення про всеукраїнські олімпіади ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про всеукраїнські олімпіади ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження «Положення про приймальну комісію на 2018 рік» 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити «Положення про приймальну комісію на 2018 рік». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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14. Про затвердження голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

МАГІСТР 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем МАГІСТР. 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я 

та по-

батькові 

Найменування 

установи, 
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за 
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1. Хлєбнікова 
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Доцент 

кафедри 

наукових 
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управління 

і 

психології 

ХНПУ 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

ХДУ імені 

О.М.Горького 

у 1979 р., 

 

ХДПІ 

ім. Г.С.Сковороди 
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Вчитель 

хімії. 

Хімія. 

 

Менеджер-
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Менеджери-
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42 

р. 

з  
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ім. Г.С.Сковороди 

у 1998 р. 
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Практичний 

психолог. 

Практична 

психологія 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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15. Про оновлення положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Оновити «Положення про проведення практик студентів ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди». 

2. Оновити «Положення про студентський гуртожиток ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди». 

3. Оновити «Положення про центр міжнародного співробітництва і 

міжнародної освіти ХНПУ                           імені Г.С. Сковороди». 

4. Оновити «Положення про факультет початкового навчання». 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №9 від 22 грудня 2017 року 

16. Про втрату чинності положень 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Визначити такими, що втратили чинність: 

1. «Положення про кафедру географії». 

2. «Положення про кафедру здоров’я людини і корекційної освіти». 

3. «Положення про Всеукраїнську олімпіаду Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної осередньої світи (2017 р.)». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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17. Про присвоєння звання Почесного доктора ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди ректорові Хебейського педагогічного університету 

доктору філософії за спеціальністю «математика» пану Цзян Чуньлан 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, доцента, 

завідувача центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти 

Л.С. Калашник з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Присвоїти звання Почесного доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

ректорові Хебейського педагогічного університету доктору філософії за 

спеціальністю «математика» пану Цзян Чуньлан. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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18. Про присвоєння звання Почесного доктора ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди секретарю партійного комітету Хебейського 

педагогічного університету доктору філософії за спеціальністю «історія» 

пану Дай Цзяньбін 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, доцента, 

завідувача центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти 

Л.С. Калашник з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Присвоїти звання Почесного доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

секретарю партійного комітету Хебейського педагогічного університету 

доктору філософії за спеціальністю «історія» пану Дай Цзяньбін. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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19. Про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

України з числа аспірантів другого року навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Висунути кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України з 

числа аспірантів другого року навчання згідно постанови № 980 від 

09.08.2001 р. «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України 

студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» та наказу МОН 

України та Міністерства фінансів України № 669/454  від 03.10.2001 р. «Про 

Порядок визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету 

Міністрів України» аспірантку другого року навчання кафедри української і 

світової  літератури Вакуленко Карину Романівну. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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20. Про відрахування з докторантури та аспірантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Ткачова А.С., докторанта 2 року денної форми навчання  зі спеціальності 

«011 – Науки про освіту» відрахувати з докторантури з 01.02.2018р. за 

власним бажанням. 

 Підстава: заява з візою першого проректора. 

 

2. Лелюк О.О., аспірантку 2 року заочної форми навчання                              

(за контрактом)  зі спеціальності 035 «Філологія» відрахувати з аспірантури з 

02.01.2018 р. за власним бажанням. 

Підстава: заява з візою першого проректора. 

 

3. Разумну Аллу Григорівну, аспірантку 2 року заочної форми навчання (за 

контрактом) зі спеціальності  «053 – Психологія», відрахувати з аспірантури 

з 01.02.2018 р. за власним бажанням.  

Підстава: заява з візою першого проректора. 

 

4. Паульс В.О., аспірантку 3 року заочної форми навчання                              

(за контрактом)  зі спеціальності «10.02.05 – романські мови» відрахувати з 

аспірантури з 02.01.2018 р. з сімейними обставинами. 

Підстава: заява з візою першого проректора. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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21. Про затвердження навчальних та індивідуальних планів аспірантів 

іноземних громадян 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити навчальні та індивідуальні плани аспірантів іноземних 

громадян. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1.Затвердити теми докторських дисертаційних робіт: 

 

Кузнецов О.І. «Психологія релігійного світогляду особистості» 

    Наук. конс. – д. психол. н., професор Хомуленко Т.Б. 

Плотнікової А.В. «Кримінально-правовий вплив на порушення 

заборони у сфері громадського порядку та 

моральності». Наук. конс. – д.ю.н., доц. А.О. Ященко. 

Шинкарьова Ю.В. «Спеціальні засади призначення покарання: 

теоретико-прикладне дослідження». Наук. конс. – 

д.ю.н., професор О.О. Житний. 

 

2. Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Ван Цзін І  «Формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогчної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР» (наук. 

керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Жерновникова  О.А.) 

 Наук. кер. – д. психол. н. проф. Кузнєцов М.А. 

Дуюн О.А. «Розвиток мовленнєвих здібностей як чинник 

комунікативної компетентності школярів» 

 Наук. кер. – к. психол. н., Фоменко К.І. 

Застава І.В. «Діагностика демократичного розвитку: політико-

інституційний вимір» 

 Наук. кер. – доктор політичних наук, професор  Г.М. 

Куц. 

  

Лю Чан  «Формування професійно-педагогічної культури 

майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах 

вищої освіти КНР» (наук. керівник - доктор 

педагогічних наук,  професор  Жерновникова О.А.) 

Сунь Цзінцю  «Формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методів» 



(наук. керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Жерновникова О.А.) 

Тань Сяо  «Формування естетичної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва в КНР засобами 

китайської народної опери» (наук. керівник - доктор 

педагогічних наук, професор Коваленко  О.А.) 

Цзі Іпін  «Розвиток художньої освіти в КНР та Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття)» (наук. 

керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Прокопенко А.І.) 

Цзен Гуан Хай  «Хорова підготовка вокалістів у закладах вищої 

освіти КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття)» (наук. керівник - доктор педагогічних наук, 

професор Ворожбіт-Горбатюк В.В.) 

Чень Цзін  «Патріотичне виховання учнів молодших класів 

експериментальних шкіл КНР засобами народних 

танців» (наук. керівник - доктор педагогічних наук, 

професор Жерновникова О.А.) 

Чень Хуейхуей  «Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР та 

Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» 

(наук. керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Жерновникова О.А.) 

Чжан Ювень  «Формування полікультурної компетентності 

студентів в університетах КНР» (наук. керівник - 

доктор педагогічних наук, професор  Щебликіна Т.А.) 

У.Яньмінь  «Організація діяльності педагогічного персоналу в 

закладах неформальної освіти КНР». Призначити 

науковим керівником д.пед.н., проф. Калашник Л.С. 

  

3. Уточнити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Грановська Т.Я. «Формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 

класів засобами мобільних технологій в освітньому 

процесі з природничих дисциплін». 

Запорожської Д.М. «Лексико-стилістичні особливості текстів 

українських рок-поезій».  

Калашникову К.Ю. «Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл за видами установ виконання покарання» 

Стопник Д.Г. «Творчість В.І. Крижановської-Рочестер в контексті 

російської літератури ХХ ст.». 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т.І. Тищенко 
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23. Про уточнення тем дисертаційних досліджень 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Уточнити теми кандидатських дисертаційних робіт: 

 

Запорожської Д.М. «Лексико-стилістичні особливості текстів 

українських рок-поезій». Наук. кер. – к.ф.н., доц. 

Н.В. Щербакова. 

Калашникову К.Ю. «Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл за видами установ виконання покарання» 

Стопник Д.Г. «Творчість В.І. Крижановської-Рочестер в контексті 

російської літератури ХХ ст.». 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Рекомендувати до друку: 

 

1. Монографію «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності» В.М. Андрієвської.  

2. Монографію «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у 

вищих педагогічних навчальних закладах України: історико-педагогічний 

аспект» О.І. Башкір. 

3. Монографію «Компетентність учителів із безпеки життєдіяльності та 

шляхи її вдосконалення» Ю.Д. Бойчука, М.С. Астахової. 

4. Монографію «Романтична картина світу у поетичній творчості Роберта 

Сауті та художній історизм як її концептуальна домінанта» Л.М. Корнільєвої. 

5. Монографію «Біблійна герменевтика в давній українській літературі» 

Н.М. Левченко. 

6. Монографію «Особистісно-професійний саморозвиток викладача 

вищого навчального закладу: теоретичний і методичний аспекти» С.Ю. 

Масич. 

7. Монографію «Підготовка майбутніх учителів інформатики до 

профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах» Н.О. 

Пономарьової. 

8. Монографію «Теорія і практика формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів» А.С. Ткачова. 

9. Збірку «Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство». Вип. 2(86). 

10. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Право» випуск 

№ 27. 

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

соціологічні науки, культурологічні науки» кафедри політології, соціології і 

культурології, 2017. – Вип.2  (14). 

12. Навчальний посібник «Практика з інформаційних технологій» Н.О. 

Пономарьової. 



13. Методичні рекомендації «Фізичне виховання в системі початкової 

освіти» В.І. Мірошниченка, Т.В. Ніжевської.  

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

роботи». - Випуск 49. 

 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №9 від 22 грудня 2017 року 

24. Про затвердження плану роботи вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 

2018 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата філологічних наук, 

професора, ученого секретаря університету Т.І. Тищенко з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити план роботи вченої ради Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди на 2018 рік . 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 


