
Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2017 року 

1. Про затвердження  додатків до навчальних планів для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 

2018 – 2019 навчальні роки для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити  додатки до навчальних планів для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2018 – 2019 навчальні 

роки для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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2. Про затвердження   навчальних планів для скороченого та 

нормативного терміну навчання для освітнього рівня «бакалавр» денної 

та заочної форм навчання на 2017 – 2021 навчальні роки для всіх 

спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити  навчальні плани для скороченого та нормативного терміну 

навчання для освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

на 2017 – 2021 навчальні роки для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження  навчальних програм для освітнього рівня 

«бакалавр» денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити  навчальні програми для освітнього рівня «бакалавр» денної та 

заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження навчальних програм для освітнього рівня «магістр» 

денної та заочної форм навчання для всіх спеціальностей 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

професора Н.М. Якушко з означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити  навчальні програми для освітнього рівня «магістр» денної та 

заочної форм навчання для всіх спеціальностей. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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5. Про організацію підготовки науково-педагогічних працівників до 

іспиту з іноземної мови на рівень В2 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

наукової роботи, доктора філологічних наук, професора О.А. Андрущенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

З 1 вересня 2017 року факультету іноземної філології: 

1. Розробити програми підготовки науково-педагогічних працівників з 

іноземної мови на рівень В2 як додаткової освітньої послуги. 

2. Визначити склад викладачів, яким надати право викладання іноземної 

мови на рівні В2 та прийому відповідного іспиту. 

3. Організувати складання іспитів з іноземної мови на рівень В2 1 раз на 

рік. 

4. Затвердити форму сертифікату, який засвідчуватиме рівень володіння 

іноземною мовою. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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6. Про організацію підготовки державних службовців і науково-

педагогічних працівників до іспиту з української мови 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

наукової роботи, доктора філологічних наук, професора О.А. Андрущенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

З 1 вересня 2017 року українському мовно-літературному факультету імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка: 

1. Розробити програми підготовки державних службовців і науково-

педагогічних працівників з української мови як додаткової освітньої послуги. 

1. Визначити склад викладачів, яким надати право викладання 

української мови для державних службовців та прийому відповідного іспиту. 

2. Організувати складання іспиту з української мови для державних 

службовців і науково-педагогічних працівників. 

3. Розробити і затвердити форму сертифікату, який засвідчуватиме рівень 

володіння українською мовою. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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7. Про організацію «Тренінгового центру соціального і професійного 

розвитку людини» 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

наукової роботи, доктора філологічних наук, професора О.А. Андрущенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. З 1 жовтня 2017 року на економічному факультеті 

створити «Тренінговий центр соціального і професійного розвитку людини». 

2. Розробити положення «Тренінгового центру соціального і 

професійного розвитку людини». 

3. Визначити склад викладачів, що будуть задіяні в «Тренінговому центрі 

соціального і професійного розвитку людини». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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8. Про перейменування кафедри 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора – проректора з 

наукової роботи, доктора філологічних наук, професора О.А. Андрущенко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Перейменувати кафедру з «Кафедра здоров’я людини і корекційної освіти» 

на «Кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти». 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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9. Про закріплення кафедри «Філософсько-психологічної антропології» 

за факультетом Дошкільної освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. З метою підсилення професійної спрямованості при підготовці фахівців 

дошкільного профілю та враховуючи те, що студенти-магістри у кількості 24 

осіб обрали блок дисциплін за вибором «Психологія розвитку особистості 

дитини дошкільного віку», та те, що за навчальним планом при підготовці 

бакалаврів (240 кредитів), дисципліни психологічного циклу складають 60 

кредитів, кафедру «Філософсько-психологічної антропології» (зав. каф. проф. 

Дорожко І.І.), закріпити за факультетом Дошкільної освіти. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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10. Про зарахування до докторантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

Зарахувати до докторантури університету з 15.09.2017 р. за рахунок коштів 

державного бюджету (за державним замовленням) на перший курс навчання 

(терміном на два роки) осіб, які успішно пройшли співбесіду та конкурсний 

відбір:    

зі спеціальності  «011 –  Освітні, педагогічні науки » 

 

1. Твердохліб Тетяну Сергіївну старшого викладача кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковим консультантом призначити – док. пед. наук, професора Рогову Т.В. 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

1. Боярську-Хоменко Анну Володимирівну   доцент кафедри історії 

педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені  Г. С. Сковороди 

Науковим консультантом призначити – д-ра пед.наук, 

професора Штефан Л.А. 

2. Кушнір Світлану Петрівну доцента кафедри початкової,дошкільної і 

професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковим консультантом призначити – д-ра пед. наук, доцента Резван О.О. 

зі спеціальності  «033 – Філософія» 

1. Кобзєву Ірину Олександрівну викладача, зав. циклової комісії туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківського торговельно-економічного коледжу Науковим консультантом 

призначити – д-ра філос. наук, професора Култаєву М.Д. 

зі спеціальності  «035 – Філологія» 

1. Осіпову Тетяну Федорівнудоцента  кафедри української мови ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Науковим консультантом призначити –  д. філол. н., проф. Космеду Т.А. 

2. Скляр Ірину Олександрівну (цільове місце ДВНЗ «Донбаського 

державного педагогічного університету») доцента  кафедри української 

філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

Науковим консультантом призначити – д-ра філол. наук, професора 

Андрущенко О.А. 



 

зі спеціальності  «053 – Психологія» 

1. Кузнецова Олексія  Ігоровича доцента  кафедри практичної психології 

ХНПУ імені Г. С Сковороди 

Науковим консультантом призначити –  д-ра  психол. наук, професора 

Хомуленко Т.Б. 

2. Зарахувати до докторантури університету з 15.09.2017 р. за рахунок коштів 

фізичних осіб (на умовах контракту)  на перший курс навчання (терміном на 

два роки) осіб, які успішно пройшли співбесіду та конкурсний відбір: 

зі спеціальності  «052 – Політологія» 

1. Заставу Ірину Валентинівну доцента кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

Науковим консультантом призначити – д-ра політ.наук, професора Куц Г.М. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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11. 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. Монографію «Розвиток інклюзивної компетентності вчителів-філологів 

у системі післядипломної освіти» О.С. Казачінер. 

2. Монографію «Грамматические значения и поэтические смыслы: 

стиховая актуализация служебных частей речи» Скоробогатової О.О., 

Мініної Н.С. 

3. Колективну монографію «Загальна теорія здоров’я та 

здоров’язбереження». 

4. Журнал «Русская филология. Вестник Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды» (Харьков, 2017. - № 2 

(61)). 

5. Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» № 3, 

2017. 

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

№ 26. 

7. Методичні рекомендації «Організація проведення інформаційно-

роз’яснювальної соціальної роботи для ВПО» Трубавіної І.М.  

8. Методичні рекомендації «Організація факультативних заходів в 

школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу» 

Трубавіної І.М.  

9. Методичні рекомендації «Сприяння соціальній роботі в умовах 

гуманітарної кризи» Трубавіної І.М., Куратченко І.Є. 

10. Навчальний посібник «Польща знана і незнана» Артюх О.І. 

11. Навчальний посібник «Лексикология. Фразеология. (ІІІ 

содержательный модуль по курсу «Введение в языкознание»): Учебно-

методическое пособие для студентов І курса филологических 

специальностей» Радчук О.В. 

12. Навчальний посібник «Русская пунктуация: тетрадь для 

самостоятельной работы студентов филологических факультетов 

университетов. Часть ІІ. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении» 

Степанченка І.І. 



13. Навчальний посібник «По-русски без ошибок. Русская орфография и 

пунктуация: алгоритмы и таблицы, упражнения, диктанты» Степанченка І.І. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 
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12. Про затвердження навчальних планів аспірантів іноземних громадян 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Затвердити навчальні плани аспірантів іноземних громадян. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2017 року 

13. Про відрахування з аспірантури  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 

1. Цзі Сюйфен, громадянку КНР, аспірантку 1 року денної форми навчання 

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

відрахувати з аспірантури, якщо аспірантка не з`явиться впродовж двох 

тижнів до відділу аспірантури університету.  

Підстава: рапорт наукового керівника, завідувача кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи та завідувача відділу аспірантури і 

докторантури. 

 

Голова вченої ради                І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради                Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради  

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2017 року 

14. Про затвердження навчальних програм здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії всіх спеціальностей  

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора-проректора з 

наукової роботи д. філ.. наук.,  проф. Андрущенко О.А. з означеного питання, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:        

1. Затвердити навчальні програми здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії всіх спеціальностей 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради  

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2017 року 

15. Про затвердження головами робочих груп освітньо-наукових 

програм здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора-проректора з 

наукової роботи д. філ.. наук.,  проф. Андрущенко О.А. з означеного питання, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:      

1. Затвердити  головами робочих груп освітньо-наукових програм здобувачів 

наукового ступеня доктора  філософії : 

035 – Філологія – д.філол.н., професора,декана українського мовно-

літературного  факультету імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка Голобородька 

К.Ю 

091–Біологія – д.біол.н.,  зав. кафедри ботаніки Леонтьєва Д.В. 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради  

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

Протокол №6 від 29 серпня 2017 року 

 

16. Про затвердження освітньо-наукових програм здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії . 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора-проректора з 

наукової роботи д. філ.. наук.,  проф. Андрущенко О.А. з означеного питання, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:    

1. Затвердити  освітньо-наукові програми: 

 035 – Філологія 

 091–Біологія 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

Секретар вченої ради      Т. І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 


